
Zápisnica číslo 2/2020 
 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.6.2020 

o 17.00 hod. v zasadačke OÚ 
 

 

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

Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ingrid Letková, Roman Ďuráčik. 

 

Neprítomní poslanci: Ing. Marta Boráková 

 

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

Gajdošíková (ekonómka), Ing. Viera Blažeková (kontrolórka obce) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Záverečný účet obce za rok 20019, Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu obce - 

schválenie 

5. Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB na Dom seniorov Dlhé Pole 

- účel – výstavba Domova seniorov 

- predloženie žiadosti na ŠFRB 

- spôsob financovania – úver, spolufinancovanie 

- spôsob zabezpečenia záväzku (banková záruka – Prima banka Slovensko) 

- zabezpečiť splácanie úveru v budúcich rozpočtoch 

- poskytovať v zariadení sociálne služby počas splácania úveru (najmenej 30 rokov) - 

schválenie 

6. Poukazovanie príjmu z podielových daní na účet v Prima banke Slovensko – schválenie 

7. Žiadosť o prenájom priestorov v zdravotnom stredisku Sanarelax, s.r.o. - schválenie 

8. Informácia o počte detí v MŠ a ZŠ Dlhé Pole na šk. rok 2020/2021 

9. Ostatné 

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 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. Záverečný účet obce za rok 20019, Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu 

obce - schválenie 

Ekonómka obce, pani Irena Gajdošíková, oboznámila prítomných so záverečným účtom obce 

a celoročným hospodárením obce za rok 2019. 

Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako 

prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový – krytý prostriedkami rezervného fondu. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na r. 2019. Prebytok rozpočtu vo výške 

6 746,64 Eur sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. Podrobne rozpísaný je záverečný 

účet na webovej stránke obce. Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce aj na 

webovej stránke obce dňa 1.6.2020. Poslanci nemali k uvedenému návrhu žiadne pripomienky. 

Následne kontrolórka obce Ing. Viera Blažeková prečítala správu kontrolórky obce a odporučila 

schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

Návrh bol prerokovaný a zastupiteľstvo sa jednohlasne na tomto návrhu uznieslo a schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad. Taktiež OcZ 

schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce na tvorbu rezervného fondu. 

 

Ad 5. Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB na Dom seniorov Dlhé Pole 

- účel – výstavba Domova seniorov 

- predloženie žiadosti na ŠFRB 

- spôsob financovania – úver, spolufinancovanie 

- spôsob zabezpečenia záväzku (banková záruka – Prima banka Slovensko) 

- zabezpečiť splácanie úveru v budúcich rozpočtoch 

- poskytovať v zariadení sociálne služby počas splácania úveru (najmenej 30 

rokov) - schválenie 

Starostka obce predložila poslancom na prerokovanie požiadavky na splnenie podmienok žiadosti 

o poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu zariadenia sociálnych služieb „Domu seniorov – 

Dlhé Pole“. 

K žiadosti je potrebný súhlas OcZ:  



-  s účelom podpory,  

- s predložením žiadosti,  

- so spôsobom financovania (úver zo ŠFRB vo výške cca 600 000,- Eur a vlastnými 

finančnými prostriedkami v predpokladanej výške 150 000 Eur na dofinancovanie 

stavby),  

- určiť spôsob zabezpečenia záväzku prijatím bankovej záruky, ktorú poskytne Prima 

banka Slovensko, a. s.. Baková záruka bude trvať počas výstavby Domu seniorov. 

- s prijatím záväzku obce vyčleňovať v budúcich rokoch v rozpočte obce finančné 

prostriedky a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej doby splatnosti 

úveru,  

- zapracovať splátky do rozpočtu počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.  

- poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby v zariadení sociálnych služieb počas doby 

splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov. 

So všetkým vyššie uvedeným poslanci súhlasili a jednohlasne body schválili. 

 

Ad 6. Poukazovanie príjmu z podielových daní na účet v Prima banke Slovensko – schválenie 

 

Starostka obce oboznámila prítomných, že v súvislosti s bankovou zárukou je potrebné schválenie 

poukazovať príjem z podielových daní na účet v Prima banke Slovensko, s.r.o. Keďže aj 

v súčasnosti sa príjem podielových daní poukazuje na tento účet, tak je potrebné len dať súhlas, že 

počas poskytovanie bankovej záruky sa to nebude meniť. S uvedeným všetci prítomní súhlasili. 

 

Ad 7. Žiadosť o prenájom priestorov v zdravotnom stredisku Sanarelax, s.r.o. - schválenie 

 

Starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou spol. Sanarelax, s.r.o. o nájom priestorov 

v zdravotnom stredisku, v priestoroch bývalej detskej ambulancie. V ambulancii by sa 

poskytovala zdravotná starostlivosť zameraná na proktológiu, konzultácie o zdravotnom stave 

pacienta, okolooperačná starostlivosť  v dobe zvyčajne od 11.00 do 18.00 hod. Konateľ spol. pán 

Peter Dančík v žiadosti tiež uvádza, že prevádzka nebude narúšať zbehnutý chod zdravotného 

strediska a že v prípade, že by obec chcela tieto priestory využívať na iné účely, tak do mesiaca je 

schopný priestory uvoľniť. Poslanci OcZ so žiadosťou súhlasili, pričom výška nájomného bude 

150 Eur/mesiac (vrátane energií) s mesačnou výpovednou lehotou v prípade nezaplatenia splátky 

nájomného podľa nájomnej zmluvy.  

 

 

 



Ad 8. Informácia o počte detí v MŠ a ZŠ Dlhé Pole na šk. rok 2020/2021 

Starostka obce informovala prítomných o návrhu počtu prijímaných detí a počtu tried v šk. rok 

2020/2021, ktorý predložila Mgr. Mária Vašíčková.  

Podľa počtu prihlásených detí budú v MŠ dve triedy, 1. trieda – 20 detí, 2. trieda – 21 detí. Keďže 

počet detí je nižší ako v minulom šk. roku, je nutné zrušiť jednu triedu.  

Taktiež bol predložený návrh p. riaditeľky ZŠ Ing. Márie Šimulákovej o počte prijímaných detí 

a počte tried v ZŠ. Takže celkovo je prihlásených 199 detí v 10 triedach. 

Poslanci s predloženými návrhmi jednohlasne súhlasili. 

 

Ad 9. Ostatné 

1. Starostka obce informovala prítomných o súčasných epidemiologických opatreniach a spolu 

s prítomnými poslancami sa dohodli, že obecné oslavy 700. výročia obce nie je možné za týchto 

podmienok zrealizovať tak, ako bolo pôvodne naplánované. Náhradný termín je predbežne 

stanovený na 19.6.2021. 

2. Poslankyňa Ingrid Letková poukázala na to, že by sa malo dbať v obci na častejšie kosenie pri 

verejných priestranstvách.  

 

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 (19.10 

hod). 

 

 

 

V Dlhom Poli  29.6.2020 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

 

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

   

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

 

 

 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka                                                                                                            


