
Z Á P I S N I C A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dlhé Pole 

 

16. júna 2021 o 17.00 hod. (streda) 

v zasadačke OcÚ v Dlhom Poli 

 

P R O G R A M 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Záverečný účet obce - schválenie 

5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce 

6. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov obce - prejednanie 

7. Príprava návrhu VZN o mesačných príspevkoch v školských zariadeniach na šk. 

rok 2021/2022 

8.  Informácie o:  

- spustení mobilnej aplikácie 

- počte prijatých detí do MŠ 

- príprave mobilného očkovania 

- aktualizácii PHSR 

- oprave strechy na kultúrnom dome 

- podaní žiadosti na MŠ SR  

- výmena kotlov v ZŠ 

- prácach na Domove seniorov 

- dotácii z VÚC Žilina 

- rozšírenie aktivít verejného športoviska 
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9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

Prítomní poslanci: Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ing. Marta Boráková, Mgr. 

Martina Ďurčová, Ingrid Letková 

Neprítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Ing. Tibor Gajdošík, Roman Ďuráčik 

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

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

 

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 piati poslanci. Následne 

oboznámila prítomných s programom. Program bol jednohlasne schválený. 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

Vedením zápisnice bola poverená Ing. Monika Ďuráčiková, za overovateľov zápisnice boli určení 

Ingrid Letková a Mgr. Martina Ďurčová. 

3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 

4. Záverečný účet obce – schválenie 

5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce 

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

a celoročným hospodárením obce za rok 2020. 

Rozpočet obce na rok 2020 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. 2020. Prebytok rozpočtu vo výške 

55 149,09 Eur sa navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. Podrobne rozpísaný je záverečný 
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účet na webovej stránke obce. Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli obce aj 

na webovej stránke obce dňa 1.6.2021. 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 2020 bez výhrad. Taktiež OcZ schválilo 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce na tvorbu rezervného fondu. 

Uznesenie č. 3/2021 

K bodu 5. Správa kontrolórky obce k záverečnému účtu obce  

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé Pole  

berie na vedomie 

Správu kontrolórky obce k záverečnému účtu obce. 

Prítomní poslanci: Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ing. Marta Boráková, Mgr. 

Martina Ďurčová, Ingrid Letková 

Neprítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Ing. Tibor Gajdošík, Roman Ďuráčik 

Výsledok hlasovania: 

- za: 6 

- proti: 0 

- zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 4/2020  

K bodu 4. Záverečný účet obce za rok 2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé Pole  

Schvaľuje 

- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Dlhé Pole za rok 2020 bez výhrad, 

- použitie rezervného fondu v priebehu roka 2021 na kapitálové výdavky. 

Prítomní poslanci: Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ing. Marta Boráková, Mgr. 

Martina Ďurčová, Ingrid Letková 

Neprítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Ing. Tibor Gajdošík, Roman Ďuráčik 
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Výsledok hlasovania: 

- za: 6 

- proti: 0 

- zdržali sa: 0 

6. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov obce - prejednanie 

Starostka obce informovala prítomných o prijatých žiadostiach na odkúpenie obecných 

pozemkov.  

Ide o žiadateľov:  

1. Evu Trháčovú a Antona Trháča, trvale bytom Dlhé Pole č. 1058, ktorí chcú od obce odkúpiť 

pozemok na parc. č. C KN 1026/2 o výmere 83 m² (vytvorený z parc. č. C KN 1026) pri ich 

rodinnom dome 

2. Petra Tichého, trvale bytom 284, ktorý chce odkúpiť od obce pozemok na parc. č. C KN 

1077/1 o výmere 381 m², ktorý sa nachádza oproti pohostinstvu pri Mičurke. Plochu chce 

využiť ako odstavnú plochu pre návštevníkov pohostinstva. 

V obidvoch prípadoch je nutné najskôr dať vyhotoviť znalecký posudok. Poslanci s vyhotovením 

posudkov súhlasili a jeho vyhotovenie si musí zaplatiť kupujúci. 

Uznesenie č. 5/2020  

K bodu 6. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov obce - prejednanie 

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé Pole  

Schvaľuje 

- vypracovanie znaleckého posudku k odpredaju obecného pozemku parc. č. C KN 1026/2 

o výmere 83 m² orná pôda – vytvorenej z parc. č. C KN 1026. 

Prítomní poslanci: Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ing. Marta Boráková, Mgr. 

Martina Ďurčová, Ingrid Letková 

Neprítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Ing. Tibor Gajdošík, Roman Ďuráčik 

Výsledok hlasovania: 

- za: 6 

- proti: 0 

- zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 6/2020  

K bodu 6. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov obce - prejednanie 

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé Pole  
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Schvaľuje 

- vypracovanie znaleckého posudku k odpredaju obecného pozemku parc. č. C KN 1077/1 

o výmere 381 m² zastavaná plocha a nádvorie. 

Prítomní poslanci: Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ing. Marta Boráková, Mgr. 

Martina Ďurčová, Ingrid Letková 

Neprítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Ing. Tibor Gajdošík, Roman Ďuráčik 

Výsledok hlasovania: 

- za: 6 

- proti: 0 

- zdržali sa: 0 

7. Príprava návrhu VZN o mesačných príspevkoch v školských zariadeniach na šk. 

rok 2021/2022 

Starostka obce informovala prítomných o počte prijatých detí do materskej školy na šk. r. 

2021/2022. Počet detí sa oproti minulému roku zvýšil a celkovo ich bude 56. Preto je potrebné 

ešte otvoriť pol triedu . Na podnet riaditeľky ZŠ s MŠ bude nutné z dôvodu neustále sa zvyšujúcich 

výdavkov zvýšiť aj mesačný príspevok na MŠ a to na 20 Eur. Poslanci s touto sumou súhlasili 

a následne sa pripraví návrh VZN o mesačných príspevkoch v školských zariadeniach a prerokuje 

sa na nasledujúcom zasadnutí OcZ. 

8.  Informácie o:  

- spustení mobilnej aplikácie 

- počte prijatých detí do MŠ 

- príprave mobilného očkovania 

- aktualizácii PHSR 

- oprave strechy na kultúrnom dome 

- podaní žiadosti na MŠ SR - výmena kotlov v ZŠ 

- prácach na Domove seniorov 

- dotácii z VÚC Žilina - rozšírenie aktivít verejného športoviska 

Starostka obce informovala prítomných: 

- o spustení mobilne aplikácie obce Dlhé Pole, ktorá sa jednoducho dá stiahnuť do mobilných 

telefónov a bude slúžiť na informovanie občanov o oznamoch OÚ, farských oznamoch, 

kultúrnych a iných akciách a ponúka tiež rôzne iné moduly. 

- o počte prijatých detí (viď. bod 7.) 

- o možnosti výjazdového mobilného očkovania zo strany VÚC Žilina. Obec vypracovala zoznam 

imobilných záujemcov a tiež zoznam ostatných, ktorí by sa chceli zaočkovať. 
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- o oprave strechy na kultúrnom dome z dôvodu zatečenia strechy. Taktiež bude potrebné 

vymeniť kazety na strope a vymaľovať steny. 

- o podaní žiadosť na MŠ SR na výmenu kotlov v základnej škole a to z dôvodu ich havarijného 

stavu. 

- o pokračujúcich prácach na Domove seniorov v obci. 

- o poskytnutej dotácii z VÚC Žilina vo výške 3 000 Eur, ktorá sa použije na zakúpenie dvoch 

exteriérových stolno-tenisových stolov. Taktiež nám bola schválená dotácia na zakúpenie kníh do 

obecnej knižnice vo výške 1 000 Eur z Fondu na podporu umenia. 

- o  vývoze veľkoobjemového odpadu z obce. Bolo vyvezených cca 50 ton odpadu za poplatok vo 

výške cca 5 000 Eur. 

- o pripravovaných oslavách obce pri príležitosti krstu knihu o obci Dlhé Pole. Tieto oslavy sa 

predbežne budú konať v sobotu 11.9.2021. 

9. Diskusia 

Starostka obce informovala prítomných o dátume voľby nového kontrolóra obce Dlhé Pole, ktorá 

bude dňa 28.6.2021 na zasadnutí OcZ. 

 

10. Návrh na uznesenie 

Emília Hrivíková prečítala návrhy uznesení. Boli jednohlasne schválené.         

 

11. Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie OcZ (18.30 hod). 

 

V Dlhom Poli  17.6.2021 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

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

   

Mgr. Martina Mozolíková        .......................................... 
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