
Zápisnica  3 /2016č
zo zasadnutia  OcZ konaného  17.8.2016

Prítomní : vi . Prezen ná listinaď č

Program :  1.Otvorenie
      2.Ur enie zapisovate k,y overovate ov zápisniceč ľ ľ
      3.Vo ba návrhovej komisieľ
      4.Žiados  TJ o dota nú dotáciuť č
      5.Dotácia na opravu strechy telocvi ne z MŠ SRč
      6.Informácia o vyhlásení III. a II.st.povod ovej aktivity – Pod Príporamiň
      7.Rôzne
      8.Diskusia
      9.Návrh na uznesenie
     10.Záver

Ad 1.
Zasadnutie obecného zastupite stva /OcZ/ otvorila starostka obce, privítala prítomných poslancov aľ  
predložila program na rokovanie, ktorý bol jednohlasne schválený. Na zasadnutí bolo prítomných
9 poslancov. alej boli prítomní na zasadnutí : Ivan Chocholá , Anna Chocholá ová a MilošĎ č č  
Martovi .  Bola vykonaná kontrola uznesenia . 2/2016. Overovatelia zápisnice . 2/2016 – Ing.č č č  
Marta Boráková a RNDr. Ján Duj ík potvrdili správnos  zápisu. č ť

Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Daniela Fuljerová. Overovatelia zápisnice : Ing. Rastislav Dan íkč  
a Ing. Tibor Gajdošík. 

Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednohlasne schválené : Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 

Ad 4. Žiados  TJ o dodato nú dotáciu. ť č
Starostka obce predložila  žiados  o dodato nú dotáciu pre TJ Dlhé Pole. Jedná sa o finan núť č č  
dotáciu pre dorast v sume 1.500 €. Zárove  oboznámila lenov OcZ s požiadavkou zakúpeniaň č  
koša ky. Požadovaná iastka 2.500 € a to z dôvodu, že pôvodná kosa ka TJ Dlhé Pole je užč č č  
nefunk ná , nako ko bola zakúpená pred 23-rokmi. Zárove  oboznámila poslancov OcZ, žeč ľ ň  
kosa ka bude využívaná aj na obecné ú ely, kosenie vä ších plôch a preto ostane v majetkuč č č  
obce.Finan né prostriedky na  zakúpenie traktorovej kosa ky budú financované z kapitálovýchč č  
prostriedkov – z rezervného fondu. 
Hlasovanie za dotáciu pre dorast TJ Dlhé Pole - v sume 1.500 €
Za hlasovalo všetkých 9 prítomných poslancov.
Hlasovanie za presun fin. prostriedkov z rezervneho fondu -kapitálové prostriedky 
za hlasovalo všetkých prítomných 9 poslancov.

Ing. Marta Boráková – kosa ku využíva  na kosenie vä ších obecných priestranstiev.č ť č

Ad 5. Dotáciu na opravu strechy telocvi ne z financií  MŠ SR .č
Obec podala projekt na MŠ SR na havarijnú situáciu strechy telocvi ne pri ZŠ. Obdržali smeč  
dotáciu vo výške 24 000 €. Práce musia by  vykonané a zú tované do konca roku 2016. II. asť č č ť 
projektu by mala by  na opravu podlahy.ť
Informáciu vzali poslanci na vedomie.



Ad 6. Informácia  o vyhlásení III. a II. stup a povod ovej aktivity Pod Príporami. ň ň
Obec d a 1.8.2016 o 8.00 hod. vyhlásila III. stupe  povod ovej aktivity, nako ko sa vylial potokň ň ň ľ  
Pod Príporami a voda tiekla po štátnej ceste a poškodila krajnicu cesty. Ihne  po vyhlásení saď  
vykonali záchranné práce. Škody na majetku vznikli Urbariátu, Štátnym lesom SR,,  Okresnej 
správe ciest aj obci.  Po základných záchranných prácach bol 1.8.2016 o 12.00 hod. zrušený 
III.stupe  povod ovej aktivity. Ukon ením III. stup a za ína II. stupe  povod ovej aktivity a tenň ň č ň č ň ň  
platí až do ukon enia zabezpe ovacích prác.  Postihnuté subjekty si môžu finan ný nárokč č č  
uplat ova  prostredníctvom Okresného úradu, odboru CO. Požadované fin. prostriedky budúň ť  
preplatené v decembri roku 2016.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.

Ing. Rastislav Dan íkč  – i sa dá vy isti  potok od Márie Jonekovej smerom nadol.č č ť
Starostka – áno, istí sa to každý rok a to ru ne.č č

Ing. Tibor Gajdošík – požaduje vy isti  potok aj u Forbakov.č ť
Starostka – istí sa tiež pravidelne a vy istí sa na jese  bagrom.č č ň

Ad 7., Ad 8.  Rôzne, Diskusia

Starostka obce informovalo o :

-poskytnutej dotácii vo výške 6.500 € na úpravu elektriky v kuchyni ZŠ – MF SR. . Celkový 
rozpo et iní na opravu 19.000 €. Teraz sa bude vykonáva  I.etapa. . Finan né prostriedky musiač č ť č  
by  zú tované do 31.12.2016 vo výške 6.500 €.ť č

− pripravovaných výzvach, ktoré by mali by  zverejnené v roku 2016 prostredníctvomť  
ministerstva živ. prostredia. /úprava verejných budov,protipovod ové opatrenia,ň  
revitalizácia námestí.

Peter Rybárik – pri štátnej ceste je spadnutá lipa, treba to da  zlikvidova .ť ť
Starostka, áno, ale strom je ve ký, je potrebný stroj na jeho premiestnenie.  ľ

-zrealizovanej prípojke budovy obecného úradu na obecný vodovod

-výmene nových rozvodových skriniek na verejnom osvetlení

-umiestnení 3 ks info tabú  pri zástavkachľ

-umiestnení 1 ks detská hojda ka – park pred obecným úradomč

-dokon ovaní prác vykovaných  Povodím Váhu  na rieke Dlhopo ke pri Mlyneč ľ

-priebehu prác na realizácii trafostanice u Boncov, treba ešte odstráni  staré, pôvodné st pyť ĺ

-zmene zákona o odpadoch platný od 1.7.2016.Obec za odvoz separovaného odpadu už neplatí 
faktúry a odvoz vykonáva na alej firma T+T.So zmenou zákona nastal pri odvoze  asový sklz.ď č

Ing. ubomír UrbaníkĽ  upozornil, že treba opätovne ob anom vysvetli  a oznámi ., aby správneč ť ť  
separovali – stlá ali plastové f aše a nevynášali naplnené vrecia na zberné miesta kedyko vek, aleč ľ ľ  
len k dátumu zberu.

-spracovanom projekte na vybudovanie spevnenej plochy pri cintoríne, ktorá bude slúži  hlavne nať  
parkovanie. Zasadne komisia pre výstavbu a živ. prostredie, aby sa upresnil spôsob vykonania 



stavebných prác.

Ing. Tibor Gajdošík – napísa  list Pavlovi Rybárikovi, aby opravil most u Forbakov.ť

Emília Hrivíková – opravi  – zaasfaltova  kanaliza ný prekop ť ť č

Anna Hecíková – da  opravi  cestu do Capandov.ť ť

Ing. Rastislav Dan íkč  – da  spravi  cestu k družstevnej bytovke. ť ť
Starostka – musí sa nájs  spôsob, ako sa dostanú mechanizmy cez most pri Krskovi k realizáciiť  
uvedenej cesty, ktorá je za mostom. Bude potrebné najskôr opravi  most. ť

Ing. Marta Boráková – napísa  list Ing. Tomašcovi, ktorý realizoval autobusové zastávky, aby doť  
nich doplnil smetne koše. 

Peter Rybárik – informoval o podaní nada ného projektu na chalupu Juraja Šeríka cez SSE.č  
Projekt nebol schválený .

Ad 9. Návrh na uznesenie . 3/2016   pre ítala Emília Hrivíkova, ktorý bol jednohlasne schválený.č č
Za hlasovalo 9 prítomných poslancov.

Ad 10. Záverom starostka po akovala prítomným za ú as  a ukon ila zasadnutie. OcZ.ď č ť č

V Dlhom Poli 19. augusta 2016

Zapísala : Daniela Fuljerová

Overovatelia zápisnice : Ing. Rastislav Dan íkč …............................

Ing. Tibor Gajdošík ….............................

Ing. Dana Veveri íkováč
starostka obce 


