Zápisnica číslo 6/2015
zo zasadnutia OcZ konaného 16.12.2015 v zasadačke obecného úradu
Prítomní :

viď. prezenčná listina

Program:
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Schválenie programu rokovania
5.Kontrola uznesenia
6.Hospodárenie obce za III.Q 2015
7.Rozpočtové opatrenia za rok 2015
8.Schválenie VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
9.Schválenie VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky
10.Schválenie VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav.odpady
11.Schválenie VZN č. 5/2015 o výške mesačného príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v materskej
škole, školskej družine, školskej jedálni,centrum voľného času
12.Schválenie VZN č. 6/2015 – určenie miest na vylepovanie volebných plagátov
13.Návrh rozpočtu na rok 2016-2018
14.Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu
15.Plán práce hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2016
16.R ô z n e
17.Diskusia
18.Návrh na uznesenie
19.Záver
Ad 1.
Starostka obce otvorila rokovanie OcZ, privítala prítomných poslancov. Na zasadnutí OcZ bolo
prítomných 8 poslancov, neprítomný, ospravedlnený bol Peter Rybárik.
Ad 2.
Vedením zápsinice bola poverená Daniela Fuljerová.
Za overovateľov boli poverení – Ing. Ľ ubomír Urbaník a Ingrid Letková.
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednohlasne schválené :
Anna Hecíková a Emília Hrivíková.
Hlasovanie : za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 4.
Schválenie programu rokovania- starostka obce prečítala program, ktorým sa nieslo rokovanie OcZ.
Hlasovanie : za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 5.
Kontrola uznesenia č. 5/2015
Overovatelia zo zasadnutia OcZ číslo 5/2015 zo dňa 2.10.2015 - Ing. Marta Boráková a Ing. Rastislav
Dančík podpísali správnosť zápisu.

Ad 6.
Hospodárenie obce za III.Q 2015. Účtovníčka obce Irena Gajdošíková oboznámila poslancov OcZ
o čerpaní rozpočtu k 30.11.2015. Plnenie príjmov bolo na 94 %, výdavky na 85 %.
Poslanci nemali k plneniu rozpočtu žiadne pripomienky, ešte je potrebné vyplatiť formou dotácie

sumu 800 € TJ Dlhé Pole na oplotenie ihriska.
Hlasovanie : za vyplatenie dotácie 800 € pre TJ Dlhé Pole hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 7.
Iné rozpočtové opatrenia neboli.
Ing. Ľ ubomír Urbaník – aká je spoluúčasť obce na financovaní potoka ?
Starostka - 5 %-ná a sú zahrnuté v rozpočte o čerpaní.
Ad 8.
Schválenie VZN č. 2/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom. Starostka obce oboznámila poslancov
OcZ, že novelou zákona nie je obec povinná poskytnúť smetnú nádobu bezodplatne, ale obec zatiaľ
poskytne nádoby zdarma tak ako doteraz s tým, že náklady na nádobu sú zahrnuté v poplatku.
Čo sa týka drobného stavebného odpadu pri udržiavacích prácach bez vydania povolenia je obec
povinná tento odpad likvidovať za odplatu podľa množstva v kilogramoch. Jeden kilogram je 0,070 €.
V komunálnom odpade nesmú byť škodlivé látky – napr. azbest, eterník a pod.,
Stavebný odpad, ktorý vzniká pri prácach, ktoré si vyžadujú vydanie stav. povolenia, alebo ohlásenia
drobnej stavby je stavebník povinný likvidovať odpad na vlastné náklady.
Hlasovanie : poslanci jednohlasne schválili VZN č. 2/2015 – za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 9.
Schválenie VZN č.3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky . Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Dlhom Poli. Zápis dieťaťa
sa koná v čase od 1. apríla do 30. apríla , ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miesto a čas zápisu zverejní obec prostredníctvom
miestneho rozhlasu, svojho webového sídla a oznamom v materskej škole a základnej škole minimálne
14 dní pred termínom zápisu.
Hlasovanie : za VZN č. 3/2015 hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 10.
Schválenie VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obec ustanovuje sadzbu poplatku 0,0548 €, t.j. 20 €/osobu a rok.
Pre poplatníkov v záhradkarskej oblasti, chatári 8 €, pre poplatníkov FO, PO so živnosťou
40 €/smetná nádoba /rok a 266 € za 1100 l kontajner na rok.
Sadzba poplatku ostáva bezo zmeny.
Hlasovanie : za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 11.
Schválenie VZN č. 5/2015 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, školskej družine,
školskej jedálni a centre voľného času.
Obec Dlhé Pole v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ v sume 12 € mesiac/dieťa.
Obec Dlhé Pole v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti šk. klubu v sume 6 €/mesiac/žiaka.
Obec Dlhé Pole v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. a v súlade s § 4 ods. 11
zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR určuje
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrad v šk. jedálni nasledovne :
dieťa v MŠ s celodennou stravou
/desiata, obed, olovrant/

1,29 €

dieťa v MŠ s poldennou stra vou /desiata, obed/

1,04 €

žiak I. stupeň ZŠ /obed/

1,11 €

žiak 2. stupeň ZŠ /obed/

1,19 €

Poslanci jednohlasne schválili VZN č. 5/2015, za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 12. Schválenie VZN č. 6/2015- určenie miest na vylepovanie volebných plagátov
Poslanci schválili miesta na vylepovanie volebných plagátov nasledovne – Forbaky-Klukany, bytovka
pri ZŠ, Diskontná predajňa Jednoty na hornom konci a to na informačných tabuliach.
Poslanci jednohlasne schválili miesta na vylepovanie plagátov.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 13. Návrh rozpočtu na roky 2016-2018
Pri zostavovaní rozpočtu Obce Dlhé Pole na rok 2016 až 2017 sa vychádzalo z aktuálnej prognózy
ekonomického vývoja SR a zároveň z vývoja rozpočtového hospodárenia samotnej obce.
Predložený rozpočet sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na :
-bežné príjmy a výdavky
-kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
-finančné operácie
Ing. Rastislav Dančík – v r. 2017 nie je zahrnutá dotácia pre TJ a či sa bude ťahať obecný vodovod aj
na Kamence ?
Ekonómka – bude zahrnutá na základe žiadosti.
Starostka mu odpovedala pri vode – ak bude dotiahnutá do Keblova, tak áno.
Poslanci jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 2016.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Návrh rozpočtu na roky 2017-2018 poslanci vzali na vedomie.
Ad 14. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viaccročného rozpočtu podala Ing-. Viera
Blažeková, hlavný kontrolór obce ešte pred schválením rozpočtu na rok 2016 a tento odporučila
poslancom schváliť.
Ad 15. Plán hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016 – Ing. Viera Blažeková oboznámila poslancov
OcZ o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2016, ktorý poslanci OcZ vzali
na vedomie.
Ad 16. R ô z n e
Starostka obce podala informácie oboznámila poslancov OcZ o prácach na miestnom vodovode počas roka – obdržali fotodokumentáciu
-prekládka vodovodu pri Dome smútku,prekládka vodovodu pri Pavlovi Poliačikovi.vodojem školskýbol nefunkčný vodomer- vykonávala sa nová prekládka,výmena dažďovej kanalizácie u
Boncov,porucha na Záhradách-vytlačené hrdlo,čistenie vodojemu Záhrady,nová osadená šachta a
vodomer – Záhrady, porucha v farskej záhrade,oprava v starom kultúrnom dome, Bonce- nová šachta
+pieskový filter, doplnenie zdroja u Boncov a nakoniec aj dovoz vody do obce.
-o zhotovení kalandárov na rok 2016
-o podaní projektu na kamerový systém
Ing. Marta Boráková- vzniesla dotaz, či sa pri rekonštrukcii MŠ /vytvorená 1 trieda + nové WC pre
deti/ podpisovali zmluvy o vykonaní prác.
Starostka vysvetlila, že zmluva nebola podpísaná s jedným dodávateľom, nakoľko práce sa
vykonávali urýchlene, počas letných prázdnin a realizovali ich viacerí živnostníci aj VPP obecného
úradu.
Anna Hecíková podala informáciu, že MUDr. Ida Benešová, zubná lekárka pracuje ešte ďalej, do
augusta 2016.

Ingrid Letková – na školský dvor pri ZŠ v noci chodia osobné autá, bolo by potrebné areál uzatvoriť.
Poslanci schválili výšku poplatku za vodu na rok 2016 vo výške 20 €/oosobu/rok.
Ing. Ľ ubomír Urbaník – u Boncov v prípade dostatku vody treba zabrániť, aby netiekla do prepadu,
bolo by dobré urobiť prekládku a dať širšiu rúru. Touto možnosťou sa budeme v roku 2016 zaoberať.

Ad 17. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec, diskutovali priebežne pri jednotlivých bodoch.
Ad 18. Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenie č. 6/2015, ktorý bol jednohlasne schválený.
Za hlasovalo : 8 prítomných poslancov.
Ad 19. Záver
Záverom starostka obce poďakovala za účasť na zasadnutí OcZ , poďakovala za spoluprácu, poželala
im pokojné prežitie Vianočných sviatkov aj ich rodinám a ukončila zasadnutie OcZ.

V Dlhom Poli 29.12.2015

Zapísala :

Daniela Fuljerová

Overovatelia zápisnice :

Ing. Ľ ubomír Urbaník

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

Ingrid Letková

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

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

