Zápisnica číslo 32018
zo zasadnutia OcZ konaného 25.6.2018
Prítomní:

viď. prezenčná listina

Program :
1 .Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4 .Záverečný účet obce za rok 2017 - schválenie
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
6. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018
7 .Komunitný plán sociálnych služieb obce - schválenie
8 .Dokumentácia bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov- oboznámenie
9. Odpredaj obecných pozemkov podľa žiadostí občanov
10.Ostatné
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Ad 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov, oboznámila poslancov s programom, ktorým sa
nieslo rokovanie OcZ. Program bol jednohlasne schválený.
Na zasadnutí bolo prítomných 9 poslancov.
Bola vykonaná kontrola uznesenia číslo 1/2018. overovatelia zápisnice Ingrid Letková a Ing.
Lubomír Urbaník potvrdili správnosť zápisu a zápisnicu č. 2/2018 podpísali overovatelia Anna
Hecíková a Emília Hrivíková.
Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Daniela Fuljerová. za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Marta Boráková a Peter Rybárik.
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednohlasne schválené Anna Hecíková a Emília Hrivíková.
Ad 4.
Záverečný účet obce predniesla ekonómka Irena Gajdošíková, podrobne informovala poslancov
o majetku obce, príjmoch a výdavkoch obce za rok 2017. Rozpočet bol v rámci roka upravovaný
6x. Je zverejnený na web stránke obce.
Ad 5.
Hlavná kontrolórka Ing. Vierka Blažeková predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu
obce za rok 2017. navrhla schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad a použiť rezervný fond
v roku 2018 na kapitálové výdavky.
Hlasovalo : 9 prítomných poslancov za

Ad. 6
Hlavná kontrolórka predniesla svoj plán práce na 2. polrok 2018, bude zverejnený na úradnej tabuli
obce

Ad 7. Starostka obce informovala poslancov o spracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb
obce , v ktorom sú upravené podmienky poskytovania sociálnych služieb pre občanov. Bude
zverejnený na web stránke obce a predložený na ŽSK .
Za hlasovalo všetkých 9 poslancov.
Ad 8.
Starostka obce informovala prítomných poslancov o spracovaní Dokumentu bezpečnostných
opatrení na ochranu osobných údajov podľa Nariadenia európskeho parlamentu, ktorý je v platnosti
od 25. 5. 2018.
Ad 9. Odpredaj obecných pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo žiadosťami, ktoré podali občania a žiadajú odkúpiť obecné
pozemky,ktoré užívajú. Hlavná kontrolórka informovala o postupe odpredaja podľa zákona o
majetku obcí. Tiež hovorila o minimálnej cene za m2, za ktorú je možné pozemok odpredať
priamym predajom. Všetky pozemky, ktoré sa budú odpredávať musia byť zverejnené na web
stránke obce - zámer obce odpredať pozemok, na ďalšom zasadnutí sa bude schvaľovať cena
za pozemky.
Ad 10. Ostatné
V novembri 2018 sa budú konať komunálne voľby. Na nasledujúce volebné obdobie
obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet volebných okrskov - 2
počet volených poslancov do zastupiteľstva
-9 a
plný úväzok starostu obce.
Za hlasovalo všetkých prítomných 9 poslancov.
Príprava projektového zámeru na stavbu Domova sociálnych služieb v obci - pri zdravotnom
stredisku v spolupráci so SFRB.
Za hlasovalo 8 poslancov, 1 sa zdržal.
Príprava projektového zámeru - Výstavba zberného dvora na odpady v časti za cintorínom.
Za hlasovalo všetkých 9 poslancov.
Starostka informovala poslancov o dotácii na nákup domácich kompostérov pre domácnosti
ktorú obec získala zo európskych zdrojov cez MZP SR. Ešte prebiehajú administratívne úkony,
potom sa budú kompostéry rozdávať do všetkých domácností. Dotácia bola vo výške 184 300 eur
pre obce Javorníky- východ. / Dlhé Pole, Svederník, Divina, Divinka/.
Tiež informovala o pridelení dotácie z rozpočtu ŽSK v rámci výzvy Regionálny rozvoj na
úpravu priestoru pred zdravotným strediskom vo výške 1 417 eur.
Ďalej informovala poslancov o príprave zbúrania starej budovy č. 170 pod kostoloma prípravných
prácach pri otvorení drotárskeho múzea v Baklovom dome.
Ad 11
Na zastupiteľstve sa zúčastnili zástupcovia TJ Dlhé Pole - futbalový oddiel. Predseda Ing.
Vladimír Štrbánik. Dušan Tornáry a tréner Lubomír Podešva. Požiadali poslancov o navýšenie
dotácie na činnosť futbalového oddielu o 2 000 eur. Predložili prehľad fixných nákladov TJ Dlhé
Pole na sezónu, ktoré pre svoju činnosť musia mať. / energia, tréner, hospodár, prihláška do súťaže,
platby rozhodcom, registračky/ Bez navýšenia dotácie by futbal v obci neexistoval. Po dlhšej
vzájomnej komunikácii došlo k dohode, že budeme hľadať spoločné riešenie obec a TJ aj pri kosení

údržbe, spravovaní umelej trávy a ostatných činnostiach, ktoré sa týkajú športu, školy a obce.
Dotáciu vo výške 2000 eur poslanci jednohlasne doporučili.
Ad 12 Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala Emília Hrivíková.
Ad 13
Starostka poďakovala všetkým prítomným a ukončila zasadnutie
V Dlhom Poli 25.06.2018
Zapísala : Daniela Fuljerová
Overovatelia zápisnice :

Ing. Marta Boráková
Peter Rybárik

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

