Zápisnica číslo 4/2018
zo zasadnutia OcZ konaného dňa 06.08.2018

Prítomní: viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Odpredaj obecných pozemkov - určenie ceny
5. Prípravné práce pri otvorení drotárskeho múzea v Baklovom dome
6. Ostatné
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Ad 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov, oboznámila ich s programom. Program bol
jednohlasne schválený.
Na zasadnutí bolo prítomných 8 poslancov.
Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Ing. Monika Duráčiková, za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí Ing. Marta Borakova a Peter Rybárik .
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté Emília Hrivíková a Anna Hecíková.
Ad 4.
Na úradnej tabuli bol zverejnený zámer predaja majetku obce priamym predajom. Počas
plynutia lehoty vyvesenia sa nikto neprihlásil. Je potrebné určiť cenu za m pre jednotlivé
2

parcely.
Parcelu č. C KN 270/2 o výmere 49 m má záujem odkúpiť od obce Dušan Dujčík. Navrhnutú
2

sumu 4 €/m poslanci jednohlasne schválili. Jedná sa o sumu 196 €.
2

Parcelu č. C KN 2493/1 o výmere 53 m má záujem odkúpiť od obce Emília Gjablová.
2

Navrhnutú sumu 4 €/m poslanci jednohlasne schválili. Jedná sa o sumu 212 €. Keďže ide
2

o pozemok pri požiarnej zbrojnici, je nutné do listu vlastníctva zapísať vecné bremeno na
prístup k budove požiarnej zbrojnice k stavebným účelom.
Parcely č. C KN 1039 o výmere 145 m , C KN 1040 o výmere 102 m , C KN 1041 o výmere
2

2

95 m a C KN 1042 o výmere 6 m má záujem odkúpiť Jozef Oravčík a Pavol Veveričík. Pán
2

2

Oravčík tvrdí, že pozemky v minulosti od obce už odkúpil, ale nenašiel sa o tom žiaden doklad.
Keďže pán Oravčík pozemky užíva a žiadosť o odkúpenie podal ako prvý, prihliada sa na tento
zreteľ a pozemky budú predané p. Oravčíkovi. Navrhnutú sumu 10 €/m poslanci jednohlasne
2

schválili. Jedná sa o sumu 3 480 €.
Parcelu č. C KN 778/1 o výmere 1 229 m má záujem odkúpiť Edita Adamčíková. Pozemok
2

dlhoročne užíva, je to parcela bez prístupu. Pani Adamčíková má záujem sa stretnúť
s poslancami osobne a predniesť svoju požiadavku na odkupnú cenu.
Obecné pozemky má ešte záujem odkúpiť p. Melánia Suránová a p. Kolláriková. K týmto
parcelám je ešte potrebné vyhotovenie geometrického plánu.

Ad 5.
Starostka obce oboznámila prítomných s programom pripravovaného podujatia „Dlhpopoľskí
páni majstri - Drotárov dom" a zároveň všetkých pozvala na toto podujatie. Oboznámila
prítomných aj o prácach, ktoré prebiehajú pri úprave pamätnej izby drotárstva v MS. Zároveň
boli upresnené jednotlivé organizačné body programu. Ďalej prítomných

informovala

o publikácii „Dlhé Pole - premeny v čase", ktorú obec vydala pri tejto príležitosti.

Ad 6.
1. Starostka

obce

informovala

prítomných

o stavebných

prácach

na

miestnych

komunikáciách - budú sa opravovať výtlky, diery po oprave na vodovode a bude sa
asfaltovat' cesta - ulica Klukány.
2. Ing. Viera Blažeková - hlavná kontolórka obce predložila na schválenie plán práce
hlavného kontrolóra.
Hlasovanie: bol jednohlasne schválený.
3. Na zasadnutie OcÚ prišla pani Jana Rybáříkova, ktorá žiadala prítomných o príspevok
na detský letný tábor pre eRko - občianske združenie, ktorý sa bude konať v Oravskej
Lesnej. Poslanci navrhli určiť alikvotnú čiastku najedno dieťa. Navrhnutých bolo 15 €
na dieťa s trvalým pobytom v Dlhom Poli. Všetci poslanci návrh odsúhlasili. Je ešte
potrebné, aby pani Rybáriková doložila zoznam detí.

t

Ad 7.
Informácie k parkovisku pod kostolom, kde stála budova č. 170: sutinu treba nechať ešte tento
rok upadnúť, vyspať drobným štrkom a budúci rok sa tam bude robiť parkovisko. Od rieky je
potrebné dať zábradlie.

Ad 8.
Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenie číslo 4/2018
Hlasovanie: za hlasovalo 8 prítomných poslancov.

Ad 9.
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Dlhom Poli 08.08.2018

Zapísala: Ing. Monika Ďuráčiková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Marta Boráková
Peter Rybárik

