Zápisnica číslo 1/2020
zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.4.2020
o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Dlhom Poli
Prítomní poslanci: Ing. Marta Boráková, Ing. Rastislav Dančík, Mgr. Martina Ďurčová, Ing.
Tibor Gajdošík, Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ingrid Letková, Roman
Ďuráčik.
Prítomní pracovníci obce: Ing. Monika Ďuráčiková – zamestnanec (zapisovateľka)
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska – schválenie
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v školských zariadeniach so sídlom na území obce Dlhé Pole na príslušný kal. rok schválenie
6. Žiadosť o súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok pre DOXXbet & K-BET, s.r.o.
7. Informácia
-

o postupe obce v súvislosti s koronovírusom: usmernenie z krízového štábu OÚ
Žilina a vydaných opatreniach obce

-

o triedení KO v obci za rok 2019

-

o pridelení dotácie z programu obnovy dediny

8. Ostatné
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Ad 1. Otvorenie
Starostka obce privítala prítomných a skonštatovala, že OZ je spôsobilé rokovať a je uznášania
schopné, nakoľko v čase otvorenia zasadnutia OZ boli prítomní všetci poslanci. Z dôvodu súčasnej
situácie v súvislosti s koronavírusom bolo zastupiteľstvo zvolané do kultúrneho domu, aby bolo
možné dodržať hygienické nariadenia (2 metrové odstupy, všetci prítomní mali rúška a bola im
poskytnutá dezinfekcia, rukavice i vlastné perá).
Následne oboznámila prítomných s programom. Program bol jednohlasne schválený.

Ad 2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
Vedením zápisnice bola poverená Ing. Monika Ďuráčiková, za overovateľov zápisnice boli určení
Roman Ďuráčik a Ing. Tibor Gajdošík.
Ad 3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Anna Hecíková.
Ad 4. VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska – schválenie
Starostka obce predložila poslancov návrh VZN č. 1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska na
schválenie. Ing. Monika Ďuráčiková oboznámila prítomných z hlavnými zmenami v predloženom
VZN v súvislosti s novelou zákona o pohrebníctve a zmenami, ktoré navrhuje obec. Návrh bol
prerokovaný a zastupiteľstvo sa jednohlasne na tomto návrhu uznieslo.
Ad 5. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v školských zariadeniach so sídlom na území obce Dlhé Pole na príslušný kal. rok - schválenie
Starostka obce predložila poslancom VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa v školských zariadeniach so sídlom na území obce Dlhé Pole na príslušný kal. rok na
prerokovanie. V dodatku sa mení paragraf 3 Dotácie na jeden výkonový ukazovateľa na nový kal.
rok 2020, ktorý sa odvíja od príslušného normatívu pre školy a školské zariadenia na 1 žiaka na
príslušný rok. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2019 ostávajú nezmenené. Návrh bol prerokovaný
a zastupiteľstvo sa jednohlasne na tomto návrhu uznieslo.
Ad 6. Žiadosť o súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok pre DOXXbet & K-BET, s.r.o.
Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťami spol. DOXXbet & K-BET, s.r.o.: o súhlas
s umiestnením hazardnej hry – stávkové hry, kurzové stávky na obdobie počas platnosti indiv.
licencie na prevádzke: Hostinec Alena Badurová a o súhlas s prevádzkovaním kurzových stávok
v herni, v prevádzkach a internetovej herni na obdobie počas platnosti indiv. licencie na
prevádzke: Hostinec u Finusa. Všetci prítomní súhlasili s uvedenými žiadosťami.
Ad 7. Informácie
Starostka obce poskytla prítomným informácie:
-

týkajúce sa postupu obce v súvislosti s koronavírusom: usmernenie z krízového štábu
OÚ Žilina a vydaných opatreniach obce, o ktorých rozhodol zriadený krízový štáb obce
Dlhé Pole. Bola vykonaná dezinfekcia budovy OÚ a zdravotného strediska ozónom,
boli zakúpené dezinfekčné a ochranné prostriedky pre pracovníkov obce, a seniorom
boli distribuované ochranné rúška. Taktiež bolo vydané opatrenie týkajúce sa

pohrebných obradov a obec oboznámila aj občanov prostredníctvom rozhlasu
a webovej stránky o nutnosti dodržiavať príslušné nariadenia. Nakoľko sú zrušené
hromadné akcie, tak sa rušia aj plánované akcie obce a to konkrétne: Deň matiek,
Uvítanie detí do života a Športový deň detí. 700. výročie obce, ktoré má byť
v septembri je zatiaľ v príprave. Tu sa ale poslanci vyjadrili, aby oslavy boli preložené
na budúci rok.
-

o triedení komunálneho odpadu v obci za rok 2019, ktorý je na úrovni 19,42 %. Sadzba
za uloženie zmesového KO a objemného odpadu na skládku odpadov sa teda odvíja od
tejto úrovne vytriedenia a bude na rok 2020: 24 Eur/ tona. Oproti minulému roku sa
úroveň triedenia zvýšila o 7,95 %, ale stále sa nachádzame v hranici do 20 %. Taktiež
starostka obce informovala prítomných, že zber veľkoobjemného odpadu bude až na
jeseň.

-

o pridelení dotácie z Environmentálneho fondu z Programu obnovy dediny vo výške
5 000 Eur na revitalizáciu obecného parku pred Stuchlíkom. Uskutoční sa zrovnanie
terénu, výsadbe zelene a trávnika, zakúpia sa dve náučné tabule pre deti, domček pre
hmyz, vtáčie búdky a knihobúdka. Na zamedzenie parkovania áut na trávniku sa
zakúpia betónové parkovacie zábrany.

-

o zakúpení osobného motorového vozidla na obec – Toyota Yaris Hybrid v cene
16 800,- Eur, na ktoré prebehlo VO.

-

o projekte Domu seniorov: momentálne beží verejné obstarávanie. Do 30.6.2020 je
termín na podanie žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania na financovanie výstavby
zariadenia sociálnych služieb.

-

o podaných projektoch: na Úrad vlády SR – Obnova vojnových hrobov z II. svetovej
vojny na obnovu pamätníka na Hlaváčovej a na MF SR – na opravu strechy na jedálni
ZŠ v Dlhom Poli.

Ad 8. Ostatné
1. Na obecný úrad bola doručená informácia od Slovenského pozemkového fondu, že je
potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom odkúpenie parcely č. C KN 2884/6 o výmere
1 371 m² v k. ú. Dlhé Pole od SPF. Pozemok chce obec využívať na vybudovanie zberného
dvoru. K parcele bol vypracovaný znalecký posudok č. 139/2019, ktorý stanovuje
všeobecnú hodnotu pozemku na 2 755,71 Eur. Všetci prítomný poslanci s odkúpením
pozemku súhlasili.
2. Starostka obce informovala prítomných aj oprave časti strechy na kultúrnom dome
v hodnote cca 3 000 Eur. Strecha na viacerých miestach zatekala. Taktiež je nutné
vymaľovať miestnosti po zatečení, to zabezpečí obec vo vlastnej réžii.

3. Na obecný úrad bola tiež doručená žiadosť od spoločnosti SEVAK a. s. Žilina
o prerokovanie Zmluvy č. 81/2020 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, ktorá pojednáva
o predaji časti pozemkov pre potreby umiestnenia čerpacích staníc v súvislosti s výstavbou
kanalizácie v obci. Zmluva bola jednohlasne schválená.
Ad 9. Diskusia
Viacerí poslanci na podnet občanov spomenuli nefunkčnosť rozhlasu na niektorým miestach
v obci. Starostka obce informovala, že poruchy už boli nahlásené a v najbližšej dobe budú
odstránené.
Ad 10. Návrh na uznesenie
Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenia. Návrh bol jednohlasne schválený.
Ad 12. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť aj v tejto mimoriadnej situácii
a ukončila zasadnutie OcZ (18.40 hod).

V Dlhom Poli 28.4.2020
Zapísala: Ing. Monika Ďuráčiková

Overovatelia zápisnice:

Ing. Tibor Gajdošík
Roman Ďuráčik

...............................................
................................................

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

