
Zápisnica číslo 5/2019 
 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.10.2019  

o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Dlhom Poli 
 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Martina Ďurčová, Ing. Marta Boráková, Ing. Tibor Gajdošík, Mgr. 

Rudolf Králik, Ingrid Letková, Roman Ďuráčik, Anna Hecíková, Emília Hrivíková 

Neprítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík 

Prítomní pracovníci obce: Ing. Monika Ďuráčiková – zamestnanec (zapisovateľka) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Dodatok č. 1 k VZN č. 4 o výške mesačných príspevkov v ZŠ s MŠ - schválenie 

5. Informácia o realizovaných projektoch v obci 

6. Informácia o udelení ceny Karola Guleju obci Dlhé Pole 

7. Informácia – dotácie z MŽP SR na výmenu kotlov 

8. Ostatné – stretnutie dôchodcov, Hody v obci 

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 ôsmi poslanci. 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. Marta Boráková. 

 

Ad 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 

 

Ad 4. Dodatok č. 1 k VZN č. 4 o výške mesačných príspevkov v ZŠ s MŠ - schválenie 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom Dodatku č. 1 k VZN č. 4. Konkrétne sa jedná 

o zmenu výšky príspevkov v MŠ a školskom klube detí v ZŠ. 



Z hľadiska stále sa zvyšujúcich nákladov na prevádzku MŠ je nutné zvýšiť výšku mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole z 13,- Eur na 15,- Eur/mesiac. V ZŠ pribudla aj ranná družina, takže je nutné upraviť aj 

výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí a to nasledovne: ranná družina – poplatok 2,- Eurá mesačne a poobedná 

družina – poplatok 8,- Eur mesačne. Pôvodný poplatok bol 6,- Eur/mesiac. Ostatné ustanovenia 

VZN č. 4/2019 ostávajú nezmenené. Všetci prítomní poslanci s týmto návrhom súhlasili.  

 

Ad 5. Informácia o realizovaných projektoch v obci 

Starostka obce oboznámila prítomných o ostatných zrealizovaných projektov v obci a to: 

- zhotovenie autobusová zastávka Hlaváčová (dotácia z MF SR vo výške 5 000,- Eur, 

vlastné zdroje vo výške cca 800,- Eur) 

- vybudovanie dažďovej kanalizácie Cintorín – RD v dĺžke zhruba 300 m (financovanie 

z vlastných zdrojov obce vo výške cca 44 000,- Eur). Ešte je potrebné odviesť vodu, 

ktorá vyteká zo svahu popri ceste a odviezť ju do kanalizácie. 

- výmena okien v budove starej školy na poschodí, kde sa nachádzajú priestory MŠ 

a výmena dvoch dverí (financovanie z vlastných zdrojov obce vo výške cca 30 000,- 

Eur).  

- rekonštrukcia prístupového chodníka v budove MŠ a úprava zelene (dotácia 

z Environmentálneho fondu Programu obnovy dediny vo výške 4 864,- Eur, vlastné 

zdroje vo výške 1720,- Eur) 

- obnova detského ihriska pri MŠ (financovanie z vlastných zdrojov obce vo výške cca 

10 000,- Eur) 

- vymaľovanie priestorov MŠ (financovanie z vlastných zdrojov obce vo výške cca 

5 000,- Eur,- ) 

- oprava miestnych komunikácií: Bonce, Muránska ul. Pri ZS (financovanie z vlastných 

zdrojov obce vo výške cca 5 000 Eur,-) 

- výmena rín na budove MŠ a na Dome smútku (financovanie z vlastných zdrojov obce 

vo výške cca 4 000,- Eur) 

- vybudovanie Obecného parku na obecnom pozemku parc. č. CKN 1079 a 1080 v časti 

oproti Miroslavovi Stuchlíkovi (dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške 

1 000,- Eur, vlastné zdroje minimálne 200,- Eur). 

Momentálne ešte prebiehajú projekty v ZŠ a to „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykovej učebne a odborných učební“ – príprava vereného obstarávania. Projekt bol schválený 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 72 956,63 Eur.  

ZŠ získala od nadácie Orange dotáciu na relaxačnú zónu pri ZŠ. 

 



Ad 6. Informácia o udelení ceny Karola Guleju obci Dlhé Pole 

 

Starostka obce informovala prítomných o udelení ceny Karola Guleju obci Dlhé Pole. Udalosť 

prebehla počas Bartolomejského hodového jarmoku a 15. ročníka festivalu Drôtománia Čadca 

2019. Starostka obce Ing. Dana Veveričíková od Kysuckej kultúrnej nadácie prebrala cenu: 

Pocta Karola Guleju. Cena patrí všetkým občanom obce, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 

pričinili o dobré meno drotárstva. 

 

Ad 7. Informácia – dotácie z MŽP SR na výmenu kotlov 

Starostka obce informovala prítomných o možnej dotácii z MŽP SR v rámci 55. výzvy 

zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné. 

Základnou podmienkou poskytnutia príspevku bude náhrada pôvodného kotla na tuhé palivo 

za nový kotol na zemný plyn. Výmena plynového kotla za účinnejší plynový kotol nebude 

podporovaná. 

Predkladať žiadosti v rámci vyhlásenej môžu štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové 

organizácie a vyššie územné celky, ktoré budú následne poskytovať dotácie domácnostiam. 

Konkrétny mechanizmus poskytovania podpory a podmienky poskytnutia v súčasnosti nie sú 

známe. Predpokladaný termín zverejnenia konkrétnych informácií k poskytnutiu dotácie pre 

domácnosť budú známe začiatkom roka 2020. 

 

Ad 8. Ostatné – stretnutie dôchodcov, Hody v obci 

 

a) Starostka obce predniesla žiadosť pre pohostinstvo Alena Badurová k prevádzkovaniu 

kurzových stávok v obci Dlhé Pole. Všetci prítomní poslanci súhlasili.  

b) Informácia o vývoze veľkoobjemového odpadu v obci dňa 16.10.2019. 

c) Informácia o akcii Stretnutie dôchodcov, ktorá sa uskutoční dňa 24.11.2019. Pozvaná je 

skupina dôchodcov od 65 do 70 rokov. 

d) Správa o plnení úloha Komunitného plánu sociálnych služieb obce Dlhé Pole. Poslanci 

vyjadrili spokojnosť s KPSS. 

e) Informácia o akciách: Hody v obci 10.11.2019 a Hodová zábava dňa 16.11.2019, ktorú 

organizuje obec Dlhé Pole a ZRŠ. 

f) Oboznámenie s ponukou zakúpenia prenosného defibrilátora pre obec v sume cca 2 000,- 

Eur. Po dôkladnom zvážením tejto možnosti obec zatiaľ kúpu nezvažuje. 

g) Návrh Roľníckeho družstva Dlhé Pole zakúpiť rozmetač na traktor, ktorý by pomohol zimnej 

údržbe ciest. Je potrebné preveriť cenu. 



h) Informácia o rekonštrukcii mosta pri Mrníkoch, ktorú realizuje Slovenská správa ciest – 

rekonštrukcia jednej polovice cesty by mala byť ukončená do konce októbra 2019. Druhá 

polovica by mala byť hotová do konca novembra 2019. 

 

Ad. 9 Diskusia 

a) Poslankyňa Mgr. Martina Ďurčová predniesla návrh zakúpiť tabule zákazu sypania smetí 

a prítomnosť kamerového systému kvôli dlhodobému problému vytvárania skládok na 

viacerých miestach v obci, najviac v časti Hlaváčová a Pod Hájnicou. Je tu potrebné osadiť tieto 

tabule. Predložila aj cenovú ponuku v sume cca 350,- Eur. Starostka obce aj poslanci súhlasili 

s týmto návrhom. 

b) Poslankyňa Ing. Marta Boráková predniesla návrh spoločnosti SDP +, s.r.o., ktorá žiada 

o dotáciu vo výške 12 000,- Eur - spolufinancovanie rekonštrukcie parkovacej plochy pred 

Kultúrnym domom v obci Dlhé Pole. Poslanci s návrhom súhlasili, za podmienky, že dotácia 

bude právne ošetrená. 

c) Poslanec Mgr. Rudolf Králik predniesol požiadavku obyvateľov v časti obce za Ing. Pavlom 

Višňovským ohľadom vybudovania priepustu na dažďovú vodu. Priepust bude osadený pri 

jarnej údržbe ciest. 

 

Ad 10. Návrh na uznesenie 

 

Starostka obce prečítala návrh na uznesenia. Návrh bol jednohlasne schválený.        

 

 

Ad 11. Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ (18.20 

hod). 

 

 

V Dlhom Poli, 12.10.2019 

 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                      Roman Ďuráčik                 ............................................... 

   

                                                            Ing. Marta Boráková          ............................................... 

 

 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka                                                                                                                                 


