
Zápisnica číslo 1/2018
zo zasadnutia  OcZ konaného 12.3.2018

Prítomní :  viď. prezenčná listina

Program :

1 .Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4 .Schválenie kapitálových výdavkov – kúrenie kultúrny dom
5. Príprava investičných akcií na rok 2018 – strecha zdrav. stredisko,MK
6. Informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách – rok 2018
7 .Rôzne
8 .Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10.Záver

Ad 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov, oboznámila poslancov s programom, ktorým sa 
nieslo rokovanie OcZ. Program bol jednohlasne schválený.
Na zasadnutí bolo prítomných 8 poslancov. Neprítomná, ospravedlnená bola Anna Hecíková.
Zároveň bola vykonaná kontrola uznesenia číslo   5/2017, overovatelia zápisnice RNDr. Ján Dujčík 
a Peter Rybárik potvrdili správnosť zápisu.

Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Daniela Fuljerová, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí -  
Ing. Ľubomír Urbaník a Ingrid Letková.

Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednohlasne schválené  Ing. Marta Boráková a Emília 
Hrivíková.

Ad 4.
Starostka obce oboznámila poslancov OcZ o kúrení – plynofikácia v kultúrnom dome.  Kultúrny 
dom bol splynofikovaný, vymenili sa radiátory a namontovali termostatické hlavice .
Na plynofikáciu bolo schválené 20  tis. €. Zároveň je potrebné schváliť ešte 8 015,96 € v 
kapitálových výdavkoch – z rezervného fondu na rok 2018 – doplatenie na  radiátory, hlavice, 
práce.
Hlasovanie : za hlasovalo 8  prítomných poslancov.

Ad 5. Príprava investičných akcií – oboznámila starostka poslancov.
 Starostka obce informovala poslancov o investičných akciách na rok 2018
-vysprávkovanie MK
-oprava strechy v zdravotnom  stredisku z bežných prostriedkov, zakryť izolačnou fóliou, strecha je 
  poškodená. Izolovať sa bude 403 m2. Je spracovaný aj rozpočet 10.455 €, bez DPH. Cena s DPH 
12.000 €. Obec má spracované 3 ponuky.
 Hlasovanie : za opravu strechy na zdrav. stredisku podľa ponuky hlasovalo 8 prítomných  
 poslancov.
- starostka obce vybavuje aj búracie povolenie  na starú budovu pri cintoríne pod kostolom. Bude  
spracovaný projekt na búracie práce, ako sa naloží s odpadom. Oslovíme 3 firmy.
 



- ďalej starostka obce informovala poslancov o :

- obecnej zabíjačke v obci – 10.2.2018

- o zamrznutých prípojkach vody – doteraz zistené poruchy boli odstránené po mrazoch

- o cenovej ponuke dispečingu na Záhradách – doplnenie

Ing. Ľubomír Urbaník – doporučuje doplnenie dispečingu na vodojeme Záhradách

RNDr. Ján Dujčík – tiež doporučuje doplnenie dispečingu.

Hlasovanie : za doplnenie dispečingu na Záhradách hlasovalo 8 prítomných poslancov.

V  mesiaci august 2018 bude otvorené múzeum u Juraja Šeríka v Baklovom dome, ktorý je 
zapísaný ako kultúrna pamiatka. Zriadenie múzea bude v spolupráci s  ŽSK a
  Považským múzeom. Obec zabezpečí  v spolupráci s ostatnými program, pohostenie aj celú 
organizáciu tejto kultúrnej akcie.  
  
- drotárstvo je nominované na  zápis do UNESCA ako nehmotné kultúrne dedičstvo
 ľudstva.
- žiadosť o dotáciu na RD Juraj Šerík cca 5 000 € - úprava múzea.

Ing. Marta Boráková – je potrebné za zasadnutie OcZ predvolať Juraja Šeríka, príp. sa všetci 
poslanci stretnú priamo v dome, za účelom bližšieho vysvetlenia ako sa bude múzeum spraavovať. 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Viera Blažeková – nie je možné poskytnúť finančné prostriedky 
súkromnej osobe.  Bude sa preplácať faktúra.
Pred budúcim zasadnutím OcZ bude potrebné, aby sa poslanci stretli pred rodinným domom Juraja 
Šeríka.

- deň Matiek 13.5.2018
- Uvítanie detí do života.

Ad 7. Rôzne

Ing. Viera Blažeková prečítala poslancom „Správu o činnosti za rok 2017“.

Starostka obce informovala poslancov o zatvorení MS v dňoch 9.3.2018 a 12.03.2018 pre nižšiu 
teplotu a zadymenie miestnosti - RÚVZ.Nutné je urobiť v MŠ plynové kúrenie.
Ing. Hájek zaslal ponuku pre samostatné meranie pre MŠ a samostatné meranie na poschodí.
Je potrebné dať vypracovať cenové ponuky.

Je spracovaná  projektová dokumentácia na mostovú rekonštrukciu pri kaplnke u Mrníkov
- Správa ciest Žilina.
Rudolf Mikulík ml. zablokoval pneumatikami štátnu cestu „Pod Príporami“.  Pri návšteve na 
obecnom úrade mu bolo vysvetlené starostkou obce, že nie je vlastníkom a štátnu cestu III. triedy 
spravuje Žilinský samosprávny kraj. 



Ad 8. Diskusia 
Starostka obce požiadala  komisiu pre výstavbu a životné prostredie  aby vykonali obhliadku 
pozemkov, kde občania požiadali o odkúpenie pozemkov.

Ing. Ľubomír Urbaník  - pozemky, ktoré sa nachádzajú pri hlavnej ceste a pri rieke, nedoporučuje 
odpredávať.

Pri cintoríne je nutné vybagrovať rigol popri ceste a položiť kanalizačné rúry.

Ing. Marta Boráková – či by bolo možné položiť kanalizačné rúry pri rod. dome 399.

Ad 9. Návrh na uznesenie
Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenie číslo 1/2018.
Hlasovanie : za hlasovalo 8 prítomných poslancov.

Ad 10. 
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Dlhom Poli 13.03.2018

Zapísala : Daniela Fuljerová

Overovatelia zápisnice : Ing.  Ľubomír Urbaník ………………………..

Ingrid Letková ………………………….

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce


