Zápisnica číslo 2/2016
zo zasadnutia OcZ, konaného 10.6.2016
Prítomní :

viď. Prezenčná listina

Program :
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Záverečný účet obce za rok 2015 schválenie
5.Verejné osvetlenie- informácia od SSE
6.Žiadosť o dotáciu na Baklov dom – schválenie
7.Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci rok 2016
8.Zmena a doplnok č. 2 k ÚPN obce Dlhé Pole – schválenie
9.Športový deň detí a futbalový turnaj – príprava
10.Ostatné
11.Diskusia
12.Návrh na uznesenie
13.Záver
Ad 1.
Rokovanie OcZ otvorila starostka obce, privítala prítomných a predložila program na rokovanie.
Starostka obce skonštatovala, že OcZ je spôsobilé rokovať a schopné uznášania,na zasadnutí bolo
prítomných 8 poslancov z 9-tich poslancov, neprítomný, ospravedlnený bol Ing. Tibor Gajdošík.
Ďalej bola prítomná hlavná kontrolórka Ing. Viera Blažeková a Irena Gajdošíková, ekonómka a účt.
obce.
Bola vykonaná kontrola uznesenia číslo 1/2016. Overovatelia zápisnice Peter Rybárik podpísal
správnosť zápisu a Ing. Tibor Gajdošík ako overovateľ nebol prítomný.
Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Mária Jančiová. Za overovateľov boli navrhnutí - Ing. Marta
Boráková a RNDr. Ján Dujčík.
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednohlasne schválené Anna Hecíková a Emília Hrivíková.
Ad 4. Záverečný účet obce za rok 2015.
Irena Gajdošíková prečítala záverečný účet obce za rok 2015 v časti príjmovej aj v časti
výdavkovej.
Ing. Viera Blažeková prečítala správu od auditora – Ing. Jozefíny Smolkovej za rok 2015.
Poslanci vzali správu na vedomie. Ďalej sa vyjadrila k záverečnému účtu za rok 2015, stavoch na
účtoch a o pokladni a odporučila poslancom schváliť „Záverečný účet obce za rok 2015“ bez
výhrad. Za záverečný účet obce hlasovalo :
Hlasovanie : za hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal sa : 0, proti : 0
Ad 5. Verejné osvetlenie- informácia SSE.
Starostka obce informovala poslancov, že ju navštívil zo SSE obchodný zástupca.
Verené osvetlenie komplexné riešenie od SSE zahŕňa vypracovanie technického návrhu, výstavbu,
prevádzku a údržbu verejného osvetlenia bez fin.spoluúčasti obce. SSE by prevádzkovala VO po
dobu 15 rokov. Potom by VO prešlo do majetku obce.

Poslanci OcZ zatiaľ vec nechajú ako otvorenú, treba počkať, pozisťovať, ako sa to v niektorých
obciach osvedčí, zatiaľ neschvaľovať a to aj z dôvodu, že v roku 2010 boli vymenené svietidlá za
úsporné.
Ad 6.Žiadosť o dotáciu na Baklov dom – žiadosť od Juraja Šeríka z Čadce. Obrátil sa na OcZ so
žiadosťou o finančnú podporu vo výške 14.305 € , pri dokončení rekonštrukcie Holánikovho domu,
ktorý je od roku 2001 zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok UZPF č. 11286/1 Dlhé Pole č. 80
okr. Žilina. Jeho hlavným zámerom je zachrániť a svetu predstaviť túto jedinečnú drevenicu po
významnom drotárskom majstrovi Jozefovi Holánikovi Bakeľovi, ktorý povýšil drotárstvo na
umenie a zo svetovej výstavy z Rimav r. 1911 priniesol najvyššie ocenenie zlatú medailu Gran
Premio. Po dokončení tam Juraj Šerík plánuje zriadiť na jeho počesť pamätnú izbu a drotársku
dieľňu a tak našu obec vrátiť na mapu sveta a naživo ukazovať návštevníkom aj prostredníctvom
rôznych kultúrnych podujatí, výstav, workshopov a pod., ktoré tam plánuje organizovať.
Ing. Marta Boráková – sledovala film o drotároch „Ako divé husy“ je to krásny film a Dlhé Pole
tam nie je spomínané, je potrebné takto obec zviditeľniť, čo sa týka drotárstva. Je naklonená
menovanému poskytnúť finančnú podporu.
Irena Gajdošíková, ekonómka a účtovníčka obce – , nebolo to plánované v rozpočte obce, je
možnosť presunúť peniaze buď z toho, čo je vyčlenené na Dom smútku alebo na opravy miestnych
komunikácii, alebo čo je plánované na oplotenie dolného cintorína.
Poslanci navrhli, aby sa mu v tomto roku schválilo 5 000 € - zobrať z čiastky, čo bola plánovaná na
oplotenie cintorína a zaviazať ho, že tam bude zriadené múzeum, v opačnom prípade by sa financie
vrátili. Finančné prostriedky z rezervného fondu počas roka 2016 budú použité na rekonštrukciu
MK a úpravu parkoviska pri cintoríne a oplotenia cintorína.
Hlasovanie : 8 prítomných poslancov jednohlasne schválilo financie vo výške 5 000 €.
zdržal sa : 0, proti : 0
Ad 7. Rekonštrukcia MK v obci v roku 2016 – žiadosť od obyvateľov bytovky u Forbakov, cesta je
tam v zlom stave, lenže problém je ako tam dostanú mechanizmy, pretože mosť okolo F.Hrubaníka
na Kamecoch je na takéto mechanizmy slabý. Bol požiadaný poslanec Ing. Rastislav Dančík, aby
zistil ďalšiu možnosť prechodu mechanizmov ku bytovke a to priamo od Forbakov.
Ďalej by sa vykonávali po MK už len vysprávky, pretože sa má robiť v obci splašková
kanalizácia, ulice budú rozkopané.
Poslanci vzali vysprávky MK po obci na vedomie.
Ad 8. Zmena a doplnok č. 2 k ÚPN obce Dlhé Pole – schválenie
Poslanci jednohlasne schválili „Zmenu a doplnok č. 2 k ÚPN obce Dlhé Pole.
Za hlasovalo jednohlasne 8 prítomných poslancov, zdržal sa : 0, proti : 0
Ad 9. Športový deň detí a futbalový turnaj – sa bude konať 2.7.2016. Už ako tradične to bude obec
robiť s TJ a so ZRŠ. Pre deti bude skákací hrad, cukrová vata, K9, rôzne súťaže a atrakcie pre deti.
Ad 10. R ô z n e :
Starostka obce podala poslancom OcZ informáciu o :
Zmluve o výpožičke s Farským úradom Dlhé Pole platná od 1.5.2016 do 30.4.2046. Požičiavateľ –
Rímskokatolícka farnosť Dlhé Pole vypožičiava budovu č. 203 pre potreby Základnej školy s MŠ
Dlhé Pole, pre prevádzku materskej školy, knižnice, pre pamätnú izbu drotárstva, pre Základnú
umeleckú školu, pre eRko, pre záujmové krúžky, výchovné, vzdelávacie a športové aktivity, pre
prezentáciu obce, kultúrne podujatia a pod.na obdobie 30 rokov.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.

Trafostanica Bonce– SSE začala so stavbou – výmena stĺpov, natiahnutie kábla + kiosková
trafostanica Bonce. Práce by sa mali realizovať počas 2 mesiacov.
Uskutočnené akcie – deň matiek, Uvítanie detí do života - rok nar. 2015 – 7 detí
MŠ bude cez prázdniny otvorená 3 týždne v júli 2016, na šk.roku 2015/2016 je zapísaných 50 detí a
ostáva 2,5 triedy
V obci bude zber obnoseného šatstva – DOBRÝ ANJEL - čas odvozu bude od 11.7.2016 do
15.7.2016. Občania sa budú cestou MR informovať .
Diecézna charita Žilina sa spolu s ďalšími charitami na Slovensku zapojila do celoslovenského
programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorá bude financovaná zo zdrojov
Európskej Únie. Baličky sú určené pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi. Program tejto pomoci
potrvá do roku 2020.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorená medzi
organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s. A obcou Dlhé Pole – od 1.7.2016separovaný zber náklady už obec nebude znášať.
List z Okresného súdu v Žiline o zabezpečenie volieb prísediacich Okresného súdu v Žiline v
zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení na obdobie rokov
2016-2020.
Ad 11. Diskusia
Ing. Ľubomír Urbaník – je potrebné, aby obec vybudovala parkovanie pri cintoríne. Treba osloviť
Farský úrad, spísať zmluvu o výpožičke na pozemok, ktorý sa nachádza pod domom smútku .
− je potrebné vyhlásiť v miestnom rozhlase, aby občania nehádzali do rieky
trávu, konáre a neznečisťovali rieku.
− Obec podala žiadosť na kompostéry do domácností, čo je s tým ?
Starostka, čo sa týka parkoviska pri cintoríne, áno, pokiaľ nám cirkev vyhovie, pri znečisťovaní
rieky ako aj pozemkov – relácia v MR, projekt na zakúpenie kompostérov je pripravený, zatiaľ
nebola vyhlásená výzva na podanie projektu.
Peter Rybárik – na plasty ku nim pridať ešte 1 kontajner.
Anna Hecíková - informovala poslancov, že detská lekárka bude ordinovať až od septembra .
MUDr. Benešová, zubná lekárka zatiaľ ešte pracuje.
Ing. Rastislav Dančík, či by nebolo vhodnejšie zasadnutia zvolávať na pondelky, alebo niektorý
iný deň, nie v piatok, každý je už za celý týždeň unavený. K tomuto názoru sa pridali aj viacerí
poslanci.
Ad 12. Emília Hrivíková prečítala Návrh na uznesenie číslo 2/2016.
Hlasovanie : za hlasovalo 8 prítomných poslancov, zdržal sa : 0, proti : 0 poslancov.
Ad 13. Záver – starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie
OcZ.

V Dlhom Poli 16.06.2016
Zapísala : Mária Jančiová
Overovatelia zápisnice :

Ing. Marta Boráková

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

RNDr. Ján Dujčík

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

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

