
Zápisnica číslo 3/2019 
 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.6.2019  

o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Dlhom Poli 
 

 

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

Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ingrid Letková, Anna Hecíková 

Neprítomní poslanci: Ing. Marta Boráková, Roman Ďuráčik 

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

– ekonómka obce, Ing. Monika Ďuráčiková – zamestanec (zapisovateľka) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Záverečný účet obce za rok 2018 - schválenie 

5. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce 

6. Správa audítora k hospodáreniu obce za rok 2018 

7. VZN č. 4/2019 o výške mesačných príspevkov v škole a školských zariadeniach - 

schválenie 

8. Odpredaj obecných pozemkov - prerokovanie 

9. Informácia o projektoch 

10. Ostatné 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. 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 siedmi 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 Ing. Tibor Gajdošík a Mgr. Martina Ďurčová. 

 

Ad 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 

 

Ad 4. Záverečný účet obce za rok 2018 - schválenie 



Ekonómka obce pani Irena Gajdošíková oboznámila prítomných so záverečných účtom obce 

za rok 2018. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Celkový rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. 

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový – krytý 

prostriedkami rezervného fondu.  

Prebytok sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.  

Taktiež informovala prítomných o vývoze a separovaní jednotlivých zložiek odpadu.  

 

Ad 5. Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce 

Ing. Viera Blažeková oboznámila prítomných so stanoviskom k záverečnému účtu obce, 

v ktorom navrhuje schváliť celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

Záverečný účet Obce Dlhé Pole za rok 2018 bol schválený bez výhrad. Taktiež poslanci 

jednohlasne schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 

a použitie rezervného fondu v priebehu roka 2019 na kapitálové výdavky. 

 

Ad 6. Správa audítora k hospodáreniu obce za rok 2018 

Ing. Viera Blažeková oboznámila prítomných so správou audítora k hospodáreniu obce za rok 

2018. 

Ad 7. VZN č. 4/2019 o výške mesačných príspevkov v škole a školských zariadeniach – 

schválenie 

Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 4/2019 o výške mesačných príspevkov 

v škole a školských zariadeniach na schválenie. Poplatky v školských zariadeniach ostávajú 

nezmenené, mení sa len výška príspevku na stravu. Návrh bol prerokovaný a zastupiteľstvo sa 

jednohlasne na tomto návrhu uznieslo. 

 

Ad 8. Odpredaj obecných pozemkov 

8.1. Poslancom bol predložený na schválenie Dodatok ku Kúpnej zmluve o odpredaji obecného 

pozemku parc. č. E KN 9500 p. Gabčíkovej. V dodatku sa jedná len o opravu celkovej výmery 

pozemku. Dodatok bol jednohlasne schválený. 

8.2. Starostka obce informovala prítomných o žiadostiach o kúpu obecných pozemkov. Zámer 

predaja majetku bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 19.6.2019 

a predaj bude predmetom schvaľovania na ďalšom zastupiteľstve. 

8.3. V súvislosti už s odsúhlasenou žiadosťou pána Oravčíka o predaj pozemku, ktorý sa 

odvolal, lebo nesúhlasil s predajnou cenou, poslanci ponechali pôvodnú schválenú sumu. 

8.4. Starostka obce predložila prítomných na schválenie nájomnú zmluvu so Slovenských 

pozemkovým fondom na parc. č. C KN 2884/6 o výmere 992 m² na výstavbu Zberného dvora. 

Výška nájomného bude 327,36 Eur za rok. Poslanci nájomnú zmluvu jednohlasne schválili. 



 

Ad 9. Informácia o projektoch 

9.1.Starostka obce informovala prítomných o realizovaných a plánovaných projektoch. Bol 

opravený most pri Haščíkovi a tiež bolo vyčistené koryto rieky v tejto oblasti.  

9.2. Je vypracovaný projekt na dažďovú kanalizáciu z družstva na cintorín. Potrebné je 

schválenie realizácie tohto projektu vo výške 40 000 Eur. Poslanci projekt jednohlasne 

schválili. 

9.3. Starostka obce informovala prítomných o prípravách na 700. výročie obce v roku 2020. Je 

potrebné pripraviť predbežný návrh programu a priebehu tejto významnej udalosti.  

 

Ad 10. Ostatné 

 

Poslanec Ing. Rastislav Dančík informoval prítomných o stave futbalového mužstva. Chýbajú 

hráči. Je potrebné dohodnúť financovanie a ďalšiu existenciu futbalového mužstva. Je potrebné 

sa stretnúť s futbalistami a podrobne sa dohodnúť na podmienkach. 

 

Ad 11. Diskusia     

 

Poslankyňa Mgr. Martina Ďurčová predniesla požiadavku na miestnosť, kde by sa mohli 

stretávať mamičky s deťmi prípadne dôchodcovia. Bude sa hľadať nejaká vhodná miestnosť 

v budove starej školy. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ad 12. Návrh na uznesenie 

 

Emília Hrivíková prečítala návrh na uznesenia. Návrh bol jednohlasne schválený.        

 

 

Ad 13. Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ (18.45 

hod). 

 

V Dlhom Poli  22.6.2019 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

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

   

                                                            Mgr. Martina Ďurčová    ............................................... 

 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka                                                                                                                                 


