Zápisnica číslo 1/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva /OcZ/
konaného 14.3.2016

Prítomní

:

viď. Prezenčná listina

Program

:

1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Aktualizácia PHSR – schválenie
5.Podanie projektu – rekonštrukcia telocvične na MŠ SR
6.Podanie žiadosti na MF SR-rekonštrukcia elektroinštalácie v kychyni ZŠ
7.Správa kontrolórky obce o činnosti za rok 2015
8.Odpredaj obecného pozemku C KN 778/1 v k.ú. Dlhé Pole
9.Rôzne
10.Diskusia
11.Návrh na uznesenie
12.Záver

Ad 1.
Zasadnutie OcZ otvorila starostka obce, privítala prítomných, predložila program na rokovanie. Na
zasadnutí boli neprítomní, ospravedlnení – Ing. Ľ ubomír Urbaník a Anna Hecíková.
Bola vykonaná kontrola uznesenia a zápisu číslo 6/2015, správnosť potvrdila overovateľka
zápisnice Ingrid Letková.
Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Mária Jančiová.
Za overovateľov boli navrhnutí :
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednohlasne schválené Ingrid Letková a Emília Hrivíková.
Ad 4.
Aktualizácia PHSR – program rozvoja obce Dlhé Pole - aktualizácia pre obdobie 2015-2020.
Jedná sa o dokument, ktorý je potrebný pri Eurofondoch. Podľa zákona musí obsahovať určité
údaje.
Audit územia obsahuje – zemepisnú charakteristiku, históriu, osídlenie, obyvateľstvo, bytový fond,
Technická infraštruktúra – obsahuje dopravný systém,zásobovanie vodou, kanalizáciu,
zásobovanie el. energiou, zásobovanie plynom a teplom,
Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť – školstvo a šport,zdravotníctvo, sociálnu
starostlivosť,správu obce a kultúru,
Hospodárska základňa obsahuje poľnohospodárstvo, výrobu a služby,cestovný ruch,životné
prostredie,ľudské zdroje, komunikácia v obci, majetok obce a pod.
Za schválenie projektu hlasovalo 7 prítomných poslancov.
Ad 5.
Podanie projektu – rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ
Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 –

dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba telocvične. Pri rekonštrukcii ZŠ sa už finančne telocvičňa
do rozpočtu nevošla. Projekt je spracovaný, žiadosť sa podala.
Poslanci informáciu vzali na vedomie.
Ad 6.
Podanie žiadosti na Ministerstvo financií – rekonštrukcia elektroinštalácie v kuchyni ZŠ Dlhé Pole
– termín do 31.3.2016. V ZŠ v kuchyni je elektroinštalácia v zlom stave. Projekt je hotový, ešte sa
vyhotoví rozpočet.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Ad 7.
Správa kontrolórky obce za rok 2015 – so správou poslancov oboznámila kontrolórka obce Ing.
Viera Blažeková. V sledovanom období boli vykonané následné kontroly : kontrola účtovnej
závierky za rok 2014, kontrola inventarizácie majetku, kontrola pokladničných operácií obecnej
pokladne,kontrola evidencie a zaúčtovania došlých a odoslaných faktúr, šťažnosti a petície, kontrola
zverejňovania VZN platných pre rok 2015, overenie plnenia uznesení OcZ, podanie odborného
stanoviska k návrhu záverečného účtu, vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu obce Dlhé
Pole na rok 2016.
Poslanci vzali informáciu na vedomie a zároveň schválili hlavnú kontrolórku obce Ing. Vieru
Blažekovú v zmysle zákona 357/2015 podpisovaním dokladov na obdobie 1 roka.
Ad 8. Odpredaj obecného pozemku C KN – 778/1 v k.ú. Dlhé Pole.
Žiadosť o prevedenie uvedenej parcely podala Edita Adamč íková, bytom Dlhé Pole 492.Ako
dôvod uviedla, že rodina túto parcelu dlhodobo užíva a že im bola skonfiškovaná.
Poslanci sa zaoberali žiadosťou, treba doložiť relevantné doklady, preukazujúce, že skutočnosti,
ktoré uvádza sú pravdivé – výpis z pozemkovej knihy.
Vzhľadom k týmto skutočnostiam OcZ neschválilo prevedenie uvedenej parcely ani odpredaj, až po
predložení dokladov.
Ad 9. R ô z n e
Starostka obce podala informáciu poslancom o :
voľbách do NR SR , ktoré sa konali 5.3.2016. Účasť obce bola 68,5%.
vyhodnotenie našej obce ako obec s predpokladom stabilného rozvoja bola nám pridelená „ pečať
rozvoja miest a obcí“.
Aktuálnych a pripravovaných výzvach z eurofondov a príprava obce na ich čerpanie.Týka sa to
hlavne budovy , kde má obec materskú školu – výmena okien, fasáda, kúrenie a pod.
Poslanci odporučili starostke obce, aby bola najskôr s biskupským úradom pred ĺžená zmluva o
výpožičke na dobu 30 rokov, následne dať zhotoviť teplotechnický audit budovy a pripraviť projekt.
Oboznámila poslancov s listom Stredoslovenskej energetiky o prerušení dodávky eletrickej energie
v dňoch 29.3.2016 a 8.4.2016 z dôvodu plánovaných prác. Občania budú oboznámení formou MR a
informácia je aj na obecnej stránke.
V mesiaci apríl alebo máj bude veľkoobjemový zber v obci – poslanci budú o tom informovaní.
Odkanalizovanie obcí- začalo sa rokovanie so SEVAKOM, ktorí podali základné informácie o
príprave projektu „odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divinka“

Ad 10. Diskusia
Peter Rybárik – oslovili ho mladí občania, ktorí by chceli v obci založiť dobrovoľný požiarny
zbor.
Starostka, áno, bolo by to v obci dobré, zatiaľ za mňou nikto nebol, bola by som im nápomocná a
keď bude výročná schôdza Urbariátu, požiadam občanov, hlavne mužov, či by aj oni nemali
záujem pracovať v požiarnom zbore.Pretože je treba chrániť lesy pred požiarmi. Starostka i poslanci
sú naklonení založeniu hasičského zboru, ale musia v obci byť ochotní dobrovoľníci.
Peter Rybárik – či by neboli v obci priestory pre členov výboru turistov, nemajú sa kde schádzať
keď majú zasadnutie výboru, napr. v požiarnej zbrojnici.
Starostka – áno, bolo by možné aj v požiarnej zbrojnici sú voľne priestory na poschodí ale aj na
prízemí pri mangli. Nech si to obhliadnu, či by im to vyhovovalo.
Ing. Marta Boráková- mangel by bolo dobré v obci zachovať, nedávať ho preč ak je v dobrom
technickom stave.
− čo s detskou lekárkou, zdravotné stredisko je vybudované a predsa detská lekárka
tu chodí len 1 krát do týždňa a to poobede. Či to nie je na škodu pre matky s
deťmi.
Starostka jej odpovedala, že bola osobnej aj na VÚC v Žiline na odbore zdravotníctva za p.
Majbíkovou a je skutočne problém s detskými lekármi. Je ich málo a nebol by to úväzok pre lekára
na celý deň. Starostka apelovala aj na poslancov, ak by mali možnosť alebo vedomosť ako byť
nápomocní pri získaní detského lekára, aby tak urobili. Aj naďalej hľadáme detského lekára.
− na obecnom úrade treba vymeniť okná na povale a tiež aj nové dvere. Je to názor aj
viacerých občanov.
Ad 11. Návrh na uznesenie č. 1/2016 prečítala Emília Hirvíková.
Ad 12. Záver- starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila rokovanie OcZ.
V Dlhom Poli 16.3.2016
Zapísala : Mária Jančiová
Overovatelia zápisnici

:

Ing. Tibor Gajdošík

…....................................

Peter Rybárik

…....................................

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

