
Zápisnica číslo 6/2018 
zo zasadnutia OcZ konaného dňa 18.12.2018 

 

 

Prítomní:  viď prezenčná listina 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Rozpočet obce na rok 2019 a na roky 2020, 2021 - schválenie 

5. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2019 

6. VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z prostriedkov obce - schválenie 

7. VZN č. 2/2018 o odpredaji a zámene pozemkov v obci - schválenie 

8. VZN č. 3/2018 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom  

9. Ostatné 

10. Diskusia 

11. Návrh na uznesenie 

12. Záver 

 

Ad 1.       

Starostka obce privítala prítomných poslancov, oboznámila ich s programom. Program bol 

jednohlasne schválený. 

Na zasadnutí bolo prítomných 8 poslancov, p. Ďuráčik sa ospravedlnil. 

 

Ad 2. 

Vedením zápisnice bola poverená Ing. Monika Ďuráčiková, za overovateľov zápisnice boli 

navrhnutí Mgr. Martina Ďurčová a Mgr. Rudolf Králik. 

 

Ad 3. 

Do návrhovej komisie boli navrhnuté Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 

 

Ad 4. 

Pani Irena Gajdošíková predstavila návrh rozpočtu obce na rok 2019. Prítomným podrobne 

vysvetlila jednotlivé rozpočtové položky s oboznámila ich s hlavnými plánovanými 

kapitálovými výdavkami obce na rok 2019. Ráta sa v nich najmä s autobusovou zastávkou na 

Hlaváčovej, detským ihriskom pri MŠ a čiastočnou výmenou okien na budove MŠ. Ďalej 



spomenula pravidelne poskytované dotácie. Doplnila aj rozpočet na rok 2020 a 2021, ktoré sú 

však len informatívne a nie sú predmetom schvaľovania. 

 

Ad 5.  

Kontrolórka obce Ing. Viera Blažeková prečítala stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu na rok 

2019 a odporúča schváliť návrh rozpočtu na rok 2019. 

Hlasovanie: za hlasovalo 8 prítomných poslancov. 

 

Ad 6. 

K VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z prostriedkov obce neboli žiadne pripomienky a návrh 

bol jednohlasne schválený. 

Hlasovanie: za hlasovalo 8 prítomných poslancov. 

 

Ad 7. 

K VZN č. 2/2018 o odpredaji a zámene pozemkov v obci neboli žiadne pozmeňujúce 

pripomienky a návrh bol jednohlasne schválený. 

Hlasovanie: za hlasovalo 8 prítomných poslancov. 

 

Ad 8. 

Starostka obce informovala prítomných o návrhu VZN č. 1/2019 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom, ktorý je vyvesený na úradnej tabuli obce. Toto VZN bude predmetom 

schválenia na nasledujúcom OcZ. 

 

Ad 9. 

- Je nutné stanoviť výšku miestnych poplatkov ako podklad pre nové VZN. Poplatky pre 

rok 2019 ostávajú nezmenené. 

Hlasovanie: za hlasovalo 8 prítomných poslancov. 

- Ing. Viera Blažeková prečítala plán práce kontrolóra obce na prvý polrok 2019, ktorý je 

nutné schváliť. 

Hlasovanie: za hlasovalo 8 prítomných poslancov. 

- Ing. Viera Blažeková prečítala záver z kontroly uznesení za rok 2018. Všetky boli 

splnené. 

- Starostka obce Ing. Dana Veveričíková predložila návrh na schválenie odmeny 

kontrolórke obce. Návrh bol jednohlasne schválený. 

Hlasovanie: za hlasovalo 8 prítomných poslancov. 

 



Ad 10.  

- Na návrh viacerých poslancov bolo dohodnuté doplnenie kontajnerov na plasty a to pri 

Jednote na dolnom konci, Baklovom dome u Boncov a na hornom konci pri autobusovej 

zastávke pri Finusovi. 

- Starostka obce ďalej pozvala všetkých prítomných na Vianočný koncert, ktorý 

organizuje obec v spolupráci s Farským úradom v kostole sv. Martina dňa 29.12.2018 

o 16.00 hod. Vystupovať bude speváčka Zuzana Barochová s organovým doprovodom 

Zuzany Štachurovej. 

- Poslankyňa Mgr. Martina Ďurčová dala návrh na umiestnenie vianočného pozdravu pre 

občanov obce na informačné tabule – zabezpečí obec. 

- Poslanec Mgr. Rudolf Králik dal návrh na postupnú modernizáciu vybavenia kuchyne 

v kultúrnom dome. V prvom rade je potrebné zakúpiť nový sporák – zabezpečí obec.  

- Starostka obce informovala prítomných aj o prípravách obecných novín a o chýbajúcich 

príspevkoch, ktoré treba ešte zabezpečiť. 

- Na záver ešte starostka obce informovala prítomných o postupoch prác na Dome 

seniorov (prebiehajú prípravy na VO) a o blížiacich sa akciách. 

 

Ad 11.    

 

Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenia 2018. 

 

Hlasovanie: za hlasovalo 8 prítomných poslancov. 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                           

Ad 12. 

 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.  

 

 

 

V Dlhom Poli  19.12.2018 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

Overovatelia zápisnice:                      Mgr. Martina Ďurčová        ............................................... 

   

                                                                 Mgr. Rudolf Králik      ................................................ 

 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka obce 

 



 

 

 

                                                                                                                                                 


