Zápisnica číslo 4/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva /OcZ/ v Dlhom Poli,konaného 20.11.2017
Prítomní

: viď. prezenčná listina

Program
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Príprava rozpočtu na rok 2018
5.Informácia o voľbách do ŽSK
6.Prejednanie žiadosti o kúpu obecného pozemku
7.Informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách do roku 2017
8.Ostatné
9.Diskusia
10.Návrh na uznesenie
11.Záver
Ad 1.
Starostka obce otvorila rokovanie OcZ, privítala prítomných poslancov a ostatných prítomných a
predložila program na rokovanie, ktorý bol jednohlasne schválený. Na zasadnutí bolo prítomných 8
poslancov, neprítomná, ospravedlnená bola Ing. Marta Boráková. Zasadnutie je uznášania schopné.
Starostka vykonala kontrolu uznesenia č. 3/2017,splnené, overovatelia zápisnice – Ing. Ľubomír
Urbaník a Ingrid Letková podpismi potvrdili správnosť zápisu.
Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Mária Jančiová, overovatelia zápisnice - Ing. Tibor Gajdošík a
Ing. Rastislav Dančík.
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednohlasne schválené Anna Hecíková a Emília Hrivíková.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 4.
Príprava rozpočtu na rok 2018 – informáciu o pripravovanom rozpočte predniesla poslancom p.
Irena Gajdošíková, účtovníčka a ekonómka obce.
Rozpočet pre rok 2018 je záväzný, schvaľuje sa a na roky 2019 – 2020 sa rozpočet berie na
vedomie. Rozpočet sa člení na bežné príjmy a výdavky.
Daňové príjmy tvorí výnos z dane, daň z pozemkov, daň zo stavieb, psa, komunálny odpad a pod. ..
Nedaňové príjmy – prenájom priestorov v kultúrnom dome, cintorínsky poplatok, poplatok za
miestny rozhlas, refundácia za energie v zdravotnom stredisku a ďalšie.
Bežné výdavky na rok 2018 sú vo výške 1 135 946 €.
Poslanci vzali informáciu ohľadne pripravovaného rozpočtu na vedomie.
Starostka obce sa k rozpočtu vyjadrila ohľadne cirkevnej budovy, v ktorej má obec umiestnenú
materskú škôlku, že má záujem budovu zachovať, je to v obci jediná stará pamiatka a treba ju
zveľaďovať. S cirkvou máme podpísaný 30-ročný bezplatný nájom – zmluvu o pôžičke. Bolo by
potrebné na budove postupne vymeniť okná a nové kúrenie.
Poslanci navrhli,aby sa v rozpočte počítalo s položkou na nový kotol a kúrenie v tejto budove,
pretože keby vypadlo kúrenie, MŠ by nefungovala. Čo sa týka okien, tie by sa postupne

vymieňali, v rámci finančných možností. Najskôr poschodie, kde je umiestnená MŠ, v budove
funguje aj ZUŠ,knižnica, pamätná izba drotárstva, stretáva sa tu aj mládež E-RKO, dlhopoľskí
heligonkári a FS Drotár. Budova slúži v obci ako kultúrne centrum.
Ďalej poslanci navrhli, aby sa v rozpočte rátalo aj s našou budovou pod kostolom, pretože tam budú
dosť vysoké náklady na búracie práce.
Ad 5.
Informácia o voľbách do ŽSK – podala starostka obce. V našej obci bola účasť 26 %. Z počtu
zapísaných voličov 1650 sa zúčastnilo 423 voličov.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Ad 6.
Prejednanie žiadosti o kúpu obecného pozemku od Emílie Gjablovej, bytom Dlhé Pole 209. Jedná
sa o parcelu pri požiarnej zbrojnici, C KN 2493/1 o výmere 53 m2.
Táto žiadosť bola zatiaľ len prejednaná, schvaľovať sa bude až po vypracovaní a schválení VZN
obce.
Ad 7.
Informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách do roku 2017.
- vybudovala sa cesta ku družstevnej bytovke
- vybudovala sa cesta okolo Juraja Čapičíka
- nové ríny na budove obecného úradu, kultúrnom dome, dome smútku
- odstránilo sa veľa porúch, ktoré boli na obecnom vodovode po obci, na Záhradách sa položila
nová hadica na vodovod, u Klukánych bolo prasknuté potrubie, dala sa nová hadica, pretože v
zime bola zamrznutá niekoľko týždňov.
- pripravuje sa akcia „Mikuláš“ obec a ZRPŠ
- adventný veniec
- príprava obecného kalendára, obecných novín
- pripravuje sa kniha o obci – mala by byť vydaná na budúci rok, keď sa bude otvárať drotárske
múzeum v Baklovom dome
- čakáreň Pod Príporami sa už nestihla v tomto roku dokončiť, až v roku 2018
- na budove obecného úradu v podkroví sa dali zhotoviť nové okná a v kultúrnom dome na balkóne
okná vetračky, výmena by sa mala uskutočniť ešte v tomto týždni
Podané projekty
- kompostéry do domácností
- ZŠ – vybavenie technickými pomôckami v učebniach, zatiaľ sa výzvy nevyhodnotili
Ing. Ľubomír Urbaník sa vyjadril k práci Ľudovíta Pánika, ktorý sa v obci stará o VO a vodovody,
že je veľmi pracovitý, čo sa týka údržby vody chodil do obce aj v noci, keď mu signalizovalo
poruchu, zaslúžil by si odmenu.
Ing. Vierka Blažeková – bude potrebné dať do archívu regále.
Ad 8., Ad 9.
R ô z n e , Diskusia
Starostka informovala poslancov OcZ o liste , ktorý zaslal na obec Rudolf Mikulík ml. ohľadne
cestnej komunikácie, E KN 6633, že podáva podnet na stavebný úrad. Žiada preveriť stav.
povolenie a legálnosť stavby. Čo sa týka výstavby el.vedenia taktiež podáva podnet na GP SR.
Starostka mu odpísala list, ktorý prečítala aj poslancom OcZ.

Keď si bude každý privlastňovať štátnu cestu, že je aj na jeho pozemku, tak sa do obce nikto
nedostane a preverovanie legálnosti stavieb pred 50-60 rokmi je náročné a obec nemá
kompetenciu.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Ing. Viera Blažeková – hlavná kontrolórka obce – plán kontrolnej činnosti obce – podala
informáciu. Doklady na obci sú v poriadku.
Ing. Ľubomír Urbaník – v ulici Muránskej je problém s kanálom, pri plynofikácii ulice vyhodili
rúry a odvtedy je tam problém.
Peter Rybárik – žiada tiež uličný kanál, pretože dažďová voda ich vytápa.
Ján Chovanec bol prítomný na zasadnutí OcZ , ohľadne dažďovej vody, ktorá mu pri silných
dažďoch tečie na pozemok a do pivnice.
Starostka vykonala obhliadku na tvare miesta aj s Jozefom Molčíkom, ktorý nám asfaltuje naše
ulice a aj s Ing. Jánom Hrivíkom zo Žilinských komunikácií a zhodnotili, že nie je to tým, že sa v
ulici zhotovila nová cesta. Z rod. domov sú ríny zo striech spustené do cesty a ešte niečo steká aj z
družstevných lánov, keď nie sú medze.
Anna Hecíková vysvetlila, že niektorí občania na „Bielej ceste“ si zahádzali kanále, voda tam
nesteká,vyteká povrchom do dvorov, je treba bagrom kanál vyčistiť a potom sa uvidí, či ich bude
vytápať.
Ad 10.
Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenie číslo 4/2017, ktorý bol jednohlasne schválený.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 11.
Záverom starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.
V Dlhom Poli 22.11.2017
Zapísala : Mária Jančiová
Overovatelia zápisnice :

Ing. Tibor Gajdošík

………………………………

Ing. Rastislav Dančík ……………………………….

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

