
Zápisnica číslo 4/2019 
 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.7.2019  

o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Dlhom Poli 
 

 

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

Tibor Gajdošík, Mgr. Rudolf Králik, Ingrid Letková 

Neprítomní poslanci: Roman Ďuráčik, Anna Hecíková, Emília Hrivíková 

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

Ďuráčiková – zamestnanec (zapisovateľka) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Odpredaj častí obecných pozemkov - schválenie 

5. Žiadosť TJ Dlhé Pole o dotáciu - schválenie 

6. Žiadosť SDP o spolufinancovanie rekonštrukcie parkovacej plochy pri Kultúrnom 

dome 

7. Príprava programu na 700. výročie osláv obce 

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 šiesti 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 Mgr. Rudolf Králik a Ing. Rastislav Dančík. 

 

Ad 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Ingrid Letková a Ing. Marta Boráková. 

 

 

 

 



Ad 4. Odpredaj častí obecných pozemkov – schválenie 

 

Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťami: 

- Jána Šimuláka st. a manželky Kataríny Šimulákovej na odpredaj obecných pozemkov  

parc. č. C KN 1509/4 o výmere 280 m² vytvorenej geometrickým plánom č. 55/2018 

z parcely č. C KN 1509/2, 

- Mgr. Zuzany Kollárikovej na odpredaj obecného pozemku - parc. č. C KN 1077/2 

o výmere 34 m², 1079/2 o výmere 76 m² a 2750/36 o výmere 108 m².  

Predložila im geometrické plány a ozrejmila dôvody odpredaja týchto pozemkov.  Sú to 

pozemky, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti k pozemkom žiadateľov.  

Odpredaj pozemkov bol jednohlasne schválený a taktiež bola jednohlasne schválená kúpna 

cena a to 5 EUR/m². 

 

Ad 5. Žiadosť TJ Dlhé Pole o dotáciu - schválenie 

Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou TJ Dlhé Pole na dofinancovanie ich 

činnosti a schválenie dodatočnej dotácie 2 000 EUR. Ing. Viera Blažeková na základe 

predložených účtovných dokladov od TJ Dlhé Pole podala prítomným správu 

o výsledku kontroly čerpania dotácie. Na základe tejto správy je nutné poskytnúť dodatočnú 

dotáciu, aby mohli v súťaži pokračovať nielen muži, ale aj žiaci. Poslanci dotáciu 2 000,- EUR 

jednohlasne schválili. 

 

Ad 6. Žiadosť SDP o spolufinancovanie rekonštrukcie parkovacej plochy pri Kultúrnom 

dome 

Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou spoločnosti SDP, s.r.o. Dlhé Pole 

o spolufinancovanie rekonštrukcie parkovacej plochy pred kultúrnym domov v Dlhom Poli. 

V žiadosti je uvedené koľko doposiaľ spol. SDP investovala do rekonštrukcie na vybudovanie 

betónového oporného múru, vyrovnanie terénu a jeho zhutnenie a žiadajú, aby obec prispela na 

túto rekonštrukciu financovaním finálneho asfaltovania. 

Nakoľko obec nie je vlastníkom pozemku, je nutné najskôr vyhotoviť GP a odkúpiť pre obec 

časť parkovacej plochy - ½ z parc. č. C KN 50/1, na ktorej je parkovisko za symbolické 1 Euro 

(nie z celej parcely 50/1). Ak by sa obec stala spoluvlastníkom uvedenej parcely, potom sa 

môže uvažovať o financovaní asfaltovania parkoviska. Takto to bude predložené spol. SDP, 

s.r.o. 

 

Ad 7. Príprava programu na 700. výročie osláv obce 

Predbežne bol dohodnutý termín konania osláv výročia obce na začiatok septembra a program, 

ktorý bude rozvrhnutý na dva dni v sobotu a nedeľu. Konkrétne návrhy sa budú priebežne 

zaznamenávať. 



 

Ad 8. Ostatné 

Starostka obce informovala prítomných o dotáciách, ktoré obec získala a to od MF SR na 

autobusovú zastávku na Hlaváčovej vo výške 5 000 EUR a z Programu obnovy dediny na rok 

2019 na rekonštrukciu prístupového chodníka k MŠ a zeleň v areály vo výške 4 864 EUR. 

Taktiež prítomných informovala o pripravovaných projektoch z vlastných prostriedkov obce 

a to výmena okien v budove MŠ na 1. poschodí vo výške zhruba 30 000 EUR, o rekonštrukcii 

cesty okolo cintorína v predpokladanej výške 40 000 EUR a detskom ihrisku pred MŠ vo výške 

13 000 EUR. 

 

 

Ad 10. Návrh na uznesenie 

 

Starostka obce prečítala návrh na uznesenia. Návrh bol jednohlasne schválený.        

 

 

Ad 11. Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ (18.30 

hod). 

 

 

V Dlhom Poli  12.7.2019 

 

 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

 

 

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

   

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

 

 

 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka                                                                                                                                 


