Zápisnica číslo 5/2017
zo zasadnutia OcZ, konaného 11.12.2017 v Dlhom Poli
Prítomní

:

Program

:

viď. prezenčná listina
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Rozpočet na rok 2018 – schválenie
5.Rozpočet na roky 2019-2020
6.Audit a cena auditu na rok 2017 – schválenie
7.Ostatné
8.Diskusia
9.Návrh na uznesenie
10.Záver

Ad 1.
Starostka obce otvorila rokovanie OcZ, privítala prítomných a predložila program na
rokovanie, ktorý bol jednohlasne schválený. Na zasadnutí bolo prítomných 8 poslancov,
neprítomná , ospravedlnená bola Ing. Marta Boráková.
Zároveň bola vykonaná aj kontrola uznesenia č. 4/2017 a overovatelia zápisnice – Ing.
Tibor Gajdošík a Ing. Rastislav Dančík potvrdili správnosť zápisu.
Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Daniela Fuljerová. Za overovateľov – RNDr. Ján Dujčík
a Peter Rybárik.
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednohlasne schválené : Anna Hecíková, Emília
Hrivíková.
Ad 4.
Účtovníčka a ekonómka obce Irena Gajdošíková oboznámila poslancov s rozpočtom na
rok 2018 v časti príjmovej a výdavkovej a na roky 2019 – 2020, ktorý každý poslanec
obdržal, aby sa s ním oboznámil k pripomienkovaniu. Kontrolórka obce podala správu k
rozpočtu na rok 2018 a doporučuje ho schváliť .
Rozpočet na rok 2018 poslanci jednohlasne schválili.
Za hlasovalo : 8 prítomných poslancov.
Ad 5.
Rozpočet na roky 2019 a 2020 zobrali poslanci na vedomie.
Dotácia pre telovýchovu a šport je ako v roku 2017 – 5 300 €.
Starostka informovala, že vyšla výzva na šatne, je nutné, aby bola stavba zapísaná na LV,
čo je nutné urobiť, ale šatňa je postavená na E KN parcele, musia dať zhotoviť GP,aby
boli parcele v C KN stave a potom sa dá šatňa zapísať na LV. Stavba musí byť zapísaná
na LV, inak nemôžu žiadať o dotáciu.
Starostka obce informovala poslancov, že DZN, poplatok za vodu a poplatok za drobné
stavebné odpady a komunálny odpad, a poplatok za psa sa na rok 2018 nemení.

Ad 6.
Audit a cena auditu – schválenie.
Ing. Jozefína Smolková, audítor č. licencie 232 – zaslala list na schválenie ceny auditu za
rok 2017 a to v zmysle Usmernenia č. 15/ETIKETA/2010, str. 2., bod 2.
Pri výpočte sa vychádzalo z údajov roku 2016.
Poslanci jednohlasne schválili cenu za audit za rok 2017.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 7. Starostka obce informovala poslancov OcZ o :
-plynofikácia kultúrneho domu
-cenová ponuka na ozvučenie kultúrneho domu – firma TMSOUD, Žilina – presun
fin. prostriedkov na ozvučenie .
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
-ÚPO – dodatok
-príprava projektu na kanalizáciu obcí Javorníky - Východ
-europrojekty – biokompostéry, vybavenie tried v ZŠ -projekty sú podané
- regulácia potoka, Domov dôchodcov – čaká sa na výzvy
- komasácia – štát by mal uvoľniť finanćné prostriedky na sceľovanie pozemkov v r. 2018
-vodovody-prevádzka + administratíva /bude treba nové obnovené povolenia na odber
vody /náročná úloha/.
-Kultúrny dom – treba dokončiť javisko
-otvorenie múzea „Baklov dom“ -august 2018+ dokončenie knihy o obci
-Elektronizácia verejnej správy- bude treba na obci počítať s novou silou
Ad 8.
Ing. Viera Blažeková – hlavná kontrolórka obce v porovnaní s ostatnými obcami, ktoré
majú počet obyvateľov je naša obec poddimenzovaná.
Starostka informovala poslancov o vianočných koncertoch v kostole 16.12.2017 Adventný orgánový koncert
29.12.2017 bude mať v kostole koncert BANGO
a zároveň poslancov pozvala na koncert.
Ad 9. Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenie číslo 5/2017, ktorý bol jednohlasne
schválený.
Za hlasovalo : 8 prítomných poslancov.
Ad 10.
Záverom starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila
zasadnutie OcZ. Poželala poslancom a ich rodinám pokojné prežitie vianočných sviatkov .

V Dlhom Poli 18.decembra 2017
Zapísala : Daniela Fuljerová

Overovatelia :

Peter Rybárik

………………………………….

RNDr. Ján Dujčík

…………………………………..

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 5/2017
zo zasadnutia OcZ, konaného 11. decembra 2017 v Dlhom Poli
Obecné zastupiteľstvo v Dlhom Poli
A/ SCHVAĽUJE
1.Rozpočet na r. 2018
2.Cenu za audit za rok 2017
3.Plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
4.Presun finančných prostriedkov na ozvučenie kultúrneho domu
B/ BERIE NA VEDOMIE
1.Viacročný rozpočet obce Dlhé Pole na roky 2019-2020
2.Práce na kúrení v kultúrnom dome
3.Pozvánky na adventný koncert – 16.12.2017
Vianočný koncert – 29.12.2017
4.Informáciu o pripravovaných aktivitách v roku 2018

V Dlhom Poli 18.12.2017

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

