
 

Zápisnica číslo 3/2020 
 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.7.2020 

o 16.00 hod. v zasadačke OÚ 
 

 

Prítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Mgr. Martina Ďurčová, Ing. Tibor Gajdošík, Anna 

Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ing. Marta Boráková, Roman Ďuráčik. 

 

Neprítomní poslanci: Ingrid Letková 

 

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

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Oznámenie kúpnej ceny parc. č. CKN 2884/6 od SPF – pozemok na zberný dvor - schválenie 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania zo ŠFRB na výstavbu Domova seniorov - schválenie 

6. Ostatné 

7. Návrh na uznesenie 

8. 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 bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.  

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 Mgr. 

Rudolf Králik a Mgr. Martina Ďurčová. 

 

Ad 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 

 

Ad 4. Oznámenie kúpnej ceny parc. č. CKN 2884/6 od SPF – pozemok na zberný dvor - 

schválenie 

Starostka obce predložila prítomným stanovisko SPF o pozemku na zberný dvor na parc. č. CKN 

2884/6 v k. ú. Dlhé Pole – ostatná plocha o výmere 1 371m². 



Dňa 23.4.2020 poslanci OcZ schválili odkúpenie vyššie uvedeného pozemku podľa vypracovaného 

znaleckého posudku.  8.7.2020 bol na obec doručený list zo SPF, v ktorom nám oznámili kúpnu cenu 

pozemku a to 4,02 Eur/m², čo je celkom 5 511,42 Eur za celý pozemok. Poslanci jednohlasne 

odsúhlasili odkúpenie pozemku na parc. č. CKN 2884/6 na výstavbu zberného dvora za cenu 5 511,42 

Eur. 

 

Ad 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania zo ŠFRB na výstavbu Domova seniorov - schválenie 

 

Starostka obce oboznámila poslancov so stanoviskom hlavného kontrolóra obce Dlhé Pole 

k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania zo ŠFRB na výstavbu Domova 

seniorov. 

 

Ad 6. Ostatné 

1. Starostka obce informovala prítomných o zrealizovaných aktivitách za ostatné obdobie a to: 

- veľkoobjemový zber v obci 

- výrob stromov pri cintoríne 

- osadenie ďalších dopraných zrkadiel 

- rekonštrukcia vysokého napätia na Stolečnom – v príprave 

2. Poslankyňa Ing. Marta Boráková poukázala na to, že by sa mal písomne osloviť majiteľ bývalého 

Mototranzu na Hlaváčovej, aby na pozemku odstránil nebezpečný odpad z áut v prípade, ak sa tam 

nachádza. 

Ad 7.   Návrh na uznesenie 

 

Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenia. Návrh bol jednohlasne schválený.                                                                                                                                                

                                                                                                                                           

Ad 8. Záver 

 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ (17.00 hod). 

 

 

V Dlhom Poli  20.6.2020 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

Overovatelia zápisnice:                              Mgr. Rudolf Králik           ............................................... 

   

         Mgr. Martina Ďurčová        ................................................ 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka                                                                                                            


