
Zápisnica číslo 1/2019 
 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 21.2.2019  

o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Dlhom Poli 
 

 

Prítomní poslanci: Ing. Marta Boráková, Ing. Rastislav Dančík, Mgr. Martina Ďurčová, Ing. 

Tibor Gajdošík, Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ingrid Letková, Roman 

Ďuráčik. 

 

Prítomní pracovníci obce: Ing. Viera Blažeková – hlavný kontrolór obce, Ing. Monika 

Ďuráčiková – zamestanec (zapisovateľka) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. VZN č. 1/2019 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom – schválenie 

5. VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských 

zariadeniach na rok 2019 

6. Podanie projektu rekonštrukcia podlahy telocvične v ZŠ – schválenie 

spolufinancovania 

7. Odpredaj obecných pozemkov parc. č. E KN 9500, 9532, 9533, 9525 – schválenie 

8. Ostatné 

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 všetci 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 Ing. Rastislav Dančík a Roman Ďuráčik. 

 

Ad 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 



Ad 4. VZN č. 1/2019 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom – schválenie 

Starostka obce predložila poslancov návrh VZN č. 1/2019 o poplatku za znečistenie ovzdušia 

malým zdrojom na schválenie. Návrh bol prerokovaný a zastupiteľstvo sa jednohlasne na tomto 

návrhu uznieslo. 

 

Ad 5. VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských 

zariadeniach na rok 2019 

Starostka obce predložila poslancov návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa v školských zariadeniach na rok 2019 na prerokovanie. Návrh bol prerokovaný 

a zastupiteľstvo sa jednohlasne na tomto návrhu uznieslo. 

 

Ad 6. Podanie projektu rekonštrukcia podlahy telocvične v ZŠ – schválenie 

spolufinancovania 

V súvislosti s pripravovanou výzvou Ministerstva školstva SR  na rozvoj výchovy a 

vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične na rok 2019 a pripravovaného projektu na rekonštrukciu podlahy 

v telocvični základnej školy je nutné pri podaní projektu schválenie povinného 

spolufinancovania stanoveného vo výzve (max 10 %) poslancami OcZ. Spolufinancovanie bolo 

jednohlasne schválené. 

 

Ad 7. Odpredaj obecných pozemkov parc. č. E KN 9500, 9532, 9533, 9525 – schválenie 

Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou Anny Gabčíkovej na odpredaj obecných 

pozemkov - parc. č. E KN 9500, 9532, 9533 a žiadosťou Ing. Karola Lalíka na odpredaj 

obecného pozemku - parc. č. EKN 9525. Predložila im geometrické plány a ozrejmila dôvody 

odpredaja týchto pozemkov.  Sú to všetko pozemky, ktoré žiadatelia dlhodobo užívajú a časti, 

ktoré vlastní obec sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti k ich pozemkom.  

Odpredaj pozemkov bol jednohlasne schválený a taktiež bola jednohlasne schválená kúpna 

cena a to 5 EUR/m². 

 

Ad 8. Ostatné 

Od poslancov bol vznesený návrh na odstránenie rampy pri Oravčíkovi a úpravu obecného 

pozemku oproti Stuchlíkovi. 

Poslanec R. Ďuráčik dal návrh, že sa pokúsi s dobrovoľníkmi upraviť okolie a postupne 

sprevádzkovať lyžiarsky vlek v Kaluži. Starostka obce povedala, že obec bude nápomocná pri 

revíziách, školeniach vlekárov a potrebných opravách, ktoré budú potrebné pre prípad, že bude 

vlek spojazdnený.  

http://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/
http://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/
http://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/


 

Ad 9. Diskusia 

Starostka obce informovala prítomných o prípravách na Fašiangové slávnosti. 

Ad 10.   Návrh na uznesenie 

 

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

                                                                                                                                           

Ad 12. Záver 

 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ (18.35 

hod). 

 

 

 

V Dlhom Poli  28.2.2019 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                      Ing. Rastislav Dančík        ............................................... 

   

                                                                    Roman Ďuráčik        ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka obce 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 


