
                                             Zápisnica číslo 5/2018 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva /OcZ/ v Dlhom Poli, konaného dňa 5.11.2018 

 

Prítomní:   viď prezenčná listina 

Program: 

1.   Otvorenie 

2.   Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3.   Voľba návrhovej komisie 

4.    Informácia o príprave rozpočtu obce na rok 2019 

5.    Zhodnotenie 4-ročného volebného obdobia 

6.    Ostatné 

7.    Diskusia 

8.    Návrh na uznesenie 

9.    Záver 

 

Ad 1.      

Starostka obce otvorila rokovanie OcZ, privítala prítomných poslancov a ostatných prítomných 

a predložila program na rokovanie, ktorý bol jednohlasne chválený. Na zasadnutí bolo prítomných 9 

poslancov. Zasadnutie je uznášania schopné. Starostka vykonala kontrolu uznesenia č. 4/2018, splnené, 

overovatelia – Ing. Boráková Marta a Rybárik Peter. 

 

Ad 2. 

Vedením zápisnice bola poverená Fulierová Dana. Za overovateľov zápisnice boli poverení  Ing. 

Gajdošík Tibor a Ing. Dančík Rastislav. 

 

Ad 3. 

Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednotlivo schválené Hrivíková Emília a Hecíková Anna. 

Na OcZ bolo prítomných všetkých 9 poslancov.  

 

Ad 4. 

Starostka obce informovala členov OcZ o príprave rozpočtu na rok 2019. 

 Návrh rozpočtu bude zverejnený na web stránke obce. 

 

Ad 5. 

Starostka obce v krátkosti zhodnotila investičné akcie za posledné volebné obdobie so zameraním na 

dom sociálnych služieb a riešenie kanalizácie v obci Dlhé Pole v spojení s okolitými obcami. Zároveň  

poďakovala poslancom za dobrú spoluprácu a súčinnosť pri akciách ktoré organizovala obec. 

 

Ad 6. 

1.  Poslanci pred zasadnutím OcZ prejednali žiadosť občianky Adamčíkovej Edity rod. Haščíkovej 

o parcelu 778/1, ktorá bola predmetom skonfiškovania na základe vykonštruovaného obvinenia za 

nesplnenie kontingentu /ohrozenie hospodárskeho plánu/ zo dňa 25.3.1952. Na základe tohto 

rozhodnutia bol prepadnutý majetok do vlastníctva štátu, spravovateľom bola obec Dlhé Pole. Dňa 

4.4.1991 bol starý otec na základe rozsudku oslobodený.  

Uvedená žiadosť bola na obecnom úrade od 30. 4.2014 a počas tohto obdobia až do rozhodnutia 

žiadateľka postupne dokladovala potrebné doklady o vlastníctve a o priebehu súdnych rozhodnutí. 

 



2.  Starostka informovala poslancov o žiadosti p. Emílie Oravčíkovej o prehodnotenie  „Uznesenia zo 

zasadnutia OcZ č. 4/2018“ zo dňa 6.8.2018. Poslanci sa dohodli na tom, že trvajú na svojom rozhodnutí 

zo dňa 6. 8.2018 a cenu za pozemok nebudú meniť.  

                                                                           

3.   Starostka predložila poslancom na zrušenie VZN č.1/2009  týkajúceho sa poplatku za znečistenie 

ovzdušia malým zdrojom na základe kontroly z Okresnej prokuratúry Žilina. Pripravuje sa návrh nového 

VZN v zmysle platnej legislatívy.       

 

4.    Starostka podala informáciu o tom, že je vybudovaná nová autobusová zastávka „Pod Príporami“. 

 

5.    Starostka informovala o tom, že kúrenie v MŠ je už zrekonštruované a funguje. 

   

 

Ad 7.  Diskusia – poslankyňa Ingrid Letková žiadala starostku o to , aby pozrela spätne na kameru, ktorá 

sníma detské ihrisko umelú trávu, nakoľko je opätovne znečistené. 

 

Ad 8.  Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenie číslo 5/2018 

 

           Hlasovanie:       za  -  9 prítomných poslancov 

 

Ad 9.  Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ. 

 

 

 

Dlhé Pole, dňa 6.11.2018 

 

 

 

Zapísala :   Fulierová Dana 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                                        Ing. Gajdošík Tibor      .......................................... 

  

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

 

                .    

                      

 


