
 

Zápisnica číslo 6/2020 
 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2020 

o 17.00 hod. v zasadačke OÚ 
 

 

Prítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Ingrid Letková, 

Roman Ďuráčik, Ing. Marta Boráková, Mgr. Martina Ďurčová, Ing. Tibor Gajdošík, Mgr. Rudolf 

Králik 

 

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

Blažeková (kontrolórka obce), Irena Gajdošíková (ekonómka) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Úprava rozpočtu za rok 2020 – schválenie 

5. Rozpočet obce na rok 2021, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce - schválenie 

6. Rozpočet obce na roky 2021 - 2023 

7. VZN č. 2/2020 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady - schválenie 

8. VZN  č. 3/2020 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi – schválenie 

9. VZN č. 4/2020 o výške dotácie na mzdy a prevádzku v školských zariadeniach na rok 

2021 – schválenie 

10. Diskusia, ostatné 

11. Návrh na uznesenie 

12. 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 

Ingrid Letková a Ing. Rastislav Dančík. 

 

Ad 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 



 

 

Ad 4. Úprava rozpočtu za rok 2020 – schválenie 

Ekonómka obce pani Irena Gajdošíková informovala prítomných o návrhu na rozpočtové 

opatrenie č. 2/2020 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: 

- zvýšenie príjmov v položke/podpoložke rozpočtu v celkovej sume + 11 438,00 Eur  

- zvýšenie výdavkov v položke/podpoložke rozpočtu v sume:  

   - 5 234,00 Eur – bežné výdavky 

            - 1 700,00 Eur – kapitálové výdavky 

Poslanci jednohlasne toto rozpočtové opatrenie schválili. 

 

Ad 5. Rozpočet obce na rok 2021, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce - 

schválenie 

Ekonómka obce pani Irena Gajdošíková oboznámila prítomných s návrhom rozpočtu obce na roky 

2021 – 2023. Rozpočet na rok 2021 je záväzný a návrhy na roky 2022 a 2023 OcZ berie na 

vedomie. Pri zostavovaní rozpočtu obce sa vychádzalo z aktuálnej prognózy ekonomického 

vývoja SR a z vývoja rozpočtového hospodárenia obce, pričom ekonomická prognóza SR je 

výrazne ovplyvnená epidemiologickou situáciou v súvislosti s COVID – 19. 

Pre rok 2021 sa zostavuje programový rozpočet na úrovni hlavnej kategórie rozpočtovej 

klasifikácie pri dodržaní funkčnej rozpočtovej klasifikácie. Obsahuje 13 programov, 41 

podprogramov a 9 prvkov. Programový rozpočet na rok 2021 bez FO je zostavený ako schodkový, 

pričom predpokladá: celkové príjmy bez FO v objeme 1 448 836 Eur, celkové výdavky bez FO 

v objeme 1 566 723 Eur, schodok rozpočtu bez FO – 117 887 Eur, celkové príjme v objeme 

1 598 836 Eur, celkové výdavky v objeme 1 596 723 Eur, prebytok rozpočtu v objeme + 2 113 

Eur vrátane FO. 

Kontrolórka obce pani Ing. Viera Blažeková oboznámila prítomných so svojím stanoviskom  

k návrhu viacročného rozpočtu obce Dlhé Pole na roky 2021 – 2023 a odporučila OcZ schváliť 

návrh rozpočtu obce na rok 2021 a zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 

a 2023. 

Prítomní poslanci zobrali na vedomie stanovisko kontrolórky obce a návrh rozpočtu jednohlasne 

schválili. 

 

Ad 6. Rozpočet obce na roky 2022 - 2023 

Ekonómka obce pani Irena Gajdošíková oboznámila prítomných o návrhoch rozpočtu na r. 2022 

a 2023, ktoré OcZ zobralo na vedomie. 

 

Ad 7. VZN č. 2/2020 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady – 

schválenie 

Starostka obce Ing. Dana Veveričíková oboznámila prítomných o návrhu VZN č. 2/2020, ktoré sa 

týka poplatkov za KO a drobné stavebné odpady. VZN bolo nutné upraviť z hľadiska novej 

povinnosti o separovaní biologicky rozložiteľného odpadu. Obec zabezpečila pre každú 

domácnosť kompostér, takže nemusí zabezpečovať odvoz BRKO z obce. 



OcZ sa jednohlasne uznieslo na tomto VZN. 

 

Ad 8. VZN č. 3/2020 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi – schválenie 

Starostka obce Ing. Dana Veveričíková oboznámila prítomných o návrhu VZN č. 3/2020, v ktorom 

sa navrhuje zvýšiť miestny poplatok za KO a drobné stavebné odpady nasledovne: 

- sadzba poplatku na osobu a kalendárny rok z 25 Eur na 30 Eur/rok 

- sadzba poplatku pre poplatníkov v záhradkárskej oblasti, chatárov na rok z 10 Eur na 20 

Eur 

- pre poplatníka FO so živnosťou a PO: z 50 Eur/smetná nádoba/rok na 55 Eur a z 300 

Eur/1100 l kontajner/rok na 350 Eur. 

Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené. 

OcZ sa na tomto VZN jednohlasne uznieslo. 

 

Ad 9. VZN č. 4/2020 o výške dotácie na mzdy a prevádzku v školských zariadeniach na rok 

2021 – schválenie 

Starostka obce Ing. Dana Veveričíková oboznámila prítomných o návrhu VZN č. 4/2020, ktoré 

upravuje výšku dotácii na mzdy a prevádzku v školských zariadeniach na rok 2021. 

OcZ sa na tomto VZN jednohlasne uznieslo. 

 

Ad 10. Diskusia, ostatné 

Starostka obce navrhla OcZ schválenie odmeny kontrolórke obce za rok 2020 vo výške 500 Eur. 

OcZ jednohlasne túto odmenu schválilo. 

Následne ešte starostka obce informovala prítomných o priebehu testovania žiakov a rodičov ZŠ 

Dlhé Pole, ktoré sa konalo 8.12.2020, o príprave obecného kalendára a obecných novín. Kalendár 

bude pre občanov k dispozícii už pred vianočnými sviatkami a noviny približne koncom januára 

2021.  

Následne ešte kontrolórka obce Ing. Viera Blažeková oboznámila prítomných o pláne kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021, ktorý OcZ zobralo na vedomie. 

 

Ad 11.   Návrh na uznesenie 

 

Emília Hrivíková prečítala návrhy uznesení. Návrhy boli jednohlasne schválené.                                                                                                                                                

                                                                                                                                           

 

Ad 12. Záver 

 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za spoluprácu v roku 2020, popriala im pokojné 

vianočné sviatky a ukončila zasadnutie OcZ (19.15 hod). 

 



 

 

V Dlhom Poli  17.12.2020 

 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                         Ingrid Letková  ............................................... 

   

   Ing. Rastislav Dančík           ................................................ 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka                                                                                                            


