Zápisnica číslo 5/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva /OcZ / konaného 2.10.2015
Prítomní

:

viď. Prezenčná listina

Program

:

1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky,overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Schválenie realizácie projektu BIO obce
5.Informácie o pripravovaných výzvach na projekty
6.Ostatné
7.Diskusia
8.Návrh na uznesenie
9.Záver

Ad 1.
Zasadnutie OcZ otvorila starostka obce, privítala prítomných, predložila program na rokovanie,
ktorý bol jednohlasne schválený. Na zasadnutí bolo prítomných 7 poslancov., ostatní prítomní –
Ing. Viera Blažeková, kontrolór obce a RNDr. Magdaléna Lacková.
Neprítomní, ospravedlnení – RNDr. Ján Dujčík, Ing. Tibor Gajdošík.
Bola vykonaná kontrola uznesenia č. 4/2015 zo zasadnutia OcZ – overovatelia zápisnice Peter
Rybárik a Ingrid Letková potvrdili správnosť zápisu.
Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Mária Jančiová.
Za overovateľov zápisnice boli určení - Ing. Rastislav Dančík a Ing. Marta Boráková.
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení – Emília Hrivíková, Anna Hecíková.
Hlasovanie : za hlasovalo 7 prítomných poslancov , proti – 0, zdržal sa : 0
Ad 4.
Odsúhlasenie realizácie projektu BIOobec /kompostéry/ a maximálnu výšku spoluúčasti obce.
Jedná sa o kompostéry s objemom 900 litrov do domácnosti 675 kusov, kompostér s objemom
2 000 litrov 6 kusov, elektrický kompostér pre MŠ 1 kus , elektrický kompostér pre ZŠ 1 kus.
Celková cena projektu : 136 422,48 €, spolufinancovanie obce vo výške 6 821,12 €.
Poslanci jednohlasne schválili realizáciu projektu BIO obec a maximálnu výšku spoluúčasti 5 %, čo
predstavuje 6 821 €.
Hlasovanie : za hlasovalo 7 prítomných poslancov,
proti – 0,
zdržal sa - 0
Ad 5.
Starostka obce informovala poslancov OcZ o podaní projektov v prípade vyhlásenia výzvy a to na:
kamerový systém obce z Ministerstva vnútra SR, zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ z EF,
opravu strechy na telocvični a v kuchyni v ZŠ Dlhé Pole z Ministerstva školstva SR.
Poslanci jednohlasne schválili podanie projektov za obec v prípade vyhlásenia výzvy
Hlasovanie : za hlasovalo 7 prítomných poslancov,
proti – 0,
zdržal sa – 0
Ad 6.Ostatné
Starostka obce podala poslancom OcZ informácie o tom, že
V ulice Boncovskej je potrebné opraviť kanalizáciu dažďovej vody a pri MŠ- žiadosť od Miroslavy

Lysekovej, Dlhé Pole 205 a Lenky Šmárikovej, Dlhé Pole 207zanesený odvodňovací žľab, voda
neodteká. Navrhujeme položiť kanalizačné rúry a urobiť zásyp.
Hlasovanie : Za hlasovalo 7 prítomných poslancov,
proti– 0,
zdržal sa - 0

Starostka v ďalšom informovala poslancov OcZ o nasledovných prácach :
− pri Mlyne by sa mal dokončiť múr, ktkorý bol opravený dočasne v rámci zabezpečovacích
prác počas vyhlásenia 2. stupňa povodňovej aktivity. V obci bol prítomný úsekový technik
z Povodia Váhu a oznámil, že projekt na tieto práce je zhotovený a zrealizovať by sa mal do
konca tohto roku.
− Pri cintoríne prebiehajú stavebné prác - regulácia potoka od Domu smútku až do ulice
Pechovskej k vtoku do Dlhopoľky.
− Dňa 17.10.2015 bude v obci zber veľkoobjemového odpadu
Poslanci OcZ vzali informácie na vedomie.
Starostka obce prečítala poslancom OcZ list od p. Dušana Mikolaja z Kysuckej kultúrnej nadácie, v
ktorom sa uvádza, že pán Ľ . Bernát z Vrútok dal zhotoviť náhrobný kameň neb. Karola Guleju na
národný cintorín v Martine., pietne uloženie popola bude pri jeho storočnici v auguste 2016 a na
tomto akte radi privítajú účasť obce a folklórnu skupinu s programom.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Ad 7.
Diskusia
Ing. Ľ ubomír Urbaník – občania sa sťažujú na miestne rozhlasy, že stále sa opravujú a sú
poruchové, čo sa s nimi ide robiť.
Poslanci navrhli, aby sa na zasadnutie prizval zástupca firmy Elmik z Vrábľov a aby našli spoločne
také riešenie, aby došlo k náprave. Občania majú na obecný úrad nahlasovať poruchové rozhlasy aj
s číslom skrinky, na ktorej je rozhlas. / mnohí tak aj robia/.
Ing. Marta Boráková – navrhuje, aby pozvánky na zastupiteľstvo boli posielané e-mailom aj
poštou, aby nedochádzalo k zbytočnému nedorozumeniu a neúčasti na zasadnutí. Netreba zabúdať
aj na zverejnenie pozvánky na úradnej tabuli obce pre informovanie občanov.
Poslanci na OcZ navrhli, aby sa na zasadnutia OcZ zasielali aj pozvánky a poslanci následne
potvrdili účasť alebo neúčasť.
Zverejňovať na webovú stránku aj zápisnice zo zasadnutí, nielen uznesenia.
Koľko financií stáli práce na MŠ - doklady má účtovníčka obce, ktoré sú k nahliadnutiu.
Ing. Rastislav Dančík - Ihrisko TJ zničili diviaky, zápasy sa budú hrať na iných ihriskách,
športovci organizovali brigádu, budú žiadať finančný príspevok na oplotenie aj od obce.
Poslanci tiež navrhli, aby sa napísal list predsedovi PZ Lovisko, aby situáciu s neprimeraným
množstvom diviakov regulovali .
Starostka obce požiadala Ing. Rastislava Dančíka, tak, ako boli dohodnutí, aby oslovil Ing.
Tomáša Tomašca , ohľadne opravy poškodeného mosta u Forbakov a zhotovenia košov na odpad
do autobusových čakární.

Ad 8.
Emília Hrivíková prečítala „Návrh na uznesenie číslo 5/2015“, ktorý bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie : Za hlasovalo 7 prítomných poslancov, proti : 0, zdržal sa : 0
Ad 9.
Záverom starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Dlhom Poli 5.10.2015
Zapísala :

Mária Jančiová

Overovatelia zápisnice :

…...............................................

Ing. Marta Boráková …................................................
Ing. Rastislav Dančík …................................................

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

