
Zápisnica číslo 5/2020 
 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.10.2020 

o 17.00 hod. v kultúrnom dome 
 

 

Prítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Ingrid Letková, 

Roman Ďuráčik, Ing. Marta Boráková, Mgr. Martina Ďurčová 

 

Neprítomní poslanci: Ing. Tibor Gajdošík, Mgr. Rudolf Králik 

 

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

Blažeková (kontrolórka obce) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Informácia o poskytnutí návratnej fin. výpomoci samospráve v roku 2020 - schválenie  

5. Opatrenia obce počas núdzového stavu II. vlny pandémie  

6. Informácia o investičných a kultúrnych akciách v obci Diskusia 

7. Ostatné 

8. Návrh na uznesenie 

9. 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 bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.  

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. Marta Boráková a Roman Ďuráčik. 

 

Ad 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 

 

Ad 4. Informácia o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci samospráve v roku 2020 – 

schválenie 

 



Starostka obce Ing. Dana Veveričíková informovala prítomných o možnosti získania návratnej 

finančnej výpomoci v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia v roku 2020 ovplyvneným 

predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19.  

Vláda Slovenskej republiky bude kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy 

formou bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na výkon ich samosprávnych pôsobností 

na základe žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 

v našom prípade to je 38 538 EUR. Táto suma sa môže použiť do konca roka 2020 na bežné 

výdavky. Splácanie výpomoci začne v roku 2024 po dobu 4 rokov. 

Následne kontrolórka obce predniesla k tomuto svoje stanovisko.  

Po vypočutí stanoviska sa prešlo k hlasovaniu, či poslanci súhlasia s tým, aby obec podala žiadosť 

o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci. 

Všetci prítomní poslanci s podaním žiadosti súhlasili. 

 
 

Ad 5. Opatrenia obce počas núdzového stavu II. vlny pandémie 

 

Starostka obce informovala prítomných o súčasných opatreniach súvisiacich s pandémiou COVID 

– 19 a aj o opatreniach týkajúcich sa prevádzky ZŠ s MŠ. Škôlka funguje v normálnom režime, 

v škole nefunguje družina pre 4. ročník – nakoľko sa nemôžu spájať jednotlivé triedy. 

 

 

Ad 6. Informácia o investičných a kultúrnych akciách v obci 

 

Starostka obce informovala prítomných o nasledovných akciách: 

- 20.9.2020 Odhalenie pamätných tabúľ na kostole sv. Martina venovaných dekanovi 

Ernestovi Fančovičovi pri príležitosti 50. výročia ukončenia pastoračnej činnosti 

a milosrdným sestrám sv. Kríža pri 70. výročí odchodu z obce 

- 27.9.2020 Najstaršia obyvateľka našej obce p. Valientiková sa dožila 100 rokov 

- oprava vodojemu Ritvina 

- oprava kúrenia na OÚ 

- dokončenie úpravy parku pred Stuchlíkom 

- osadenie cestných zrkadiel – 5 ks 

- výrub stromov na cintoríne 

- vyčistenie koryta rieky v časti pred školskou bytovkou a u Forbakov 

- osadenie mreží na MK – Gross, Tarač, Žiačik 

- prebiehajú prípravy na ohradenie školského areálu a futbalového ihriska 

- čo sa týka čistenia koryta rieky Dlhopoľky, ohľadom ktorého sme písali list na povodie 

Váhu, prišla odpoveď, že žiadosť je opodstatnená a v čo najskoršom možnom termíne sa 

čistenie bude realizovať 



- obci bola schválená dotácia vo výške 5 000 Eur z Úradu vlády SR na obnovu Pamätníka 

na Hlaváčovej. 

 

Ad 7. Ostatné 

 

Kontrolórka obce p. Viera Blažeková informovala prítomných o podaných sťažnostiach za rok 

2019. Všetky boli vybavené a taktiež o pozemkoch, ktoré obec predala – tie boli všetky obci 

vyplatené.  

Starostka obce ešte informovala o biologicky rozložiteľných odpadoch a povinnosti obci ich 

odvážať. Neplatí to ale pre tie obce, ktorých občania majú kompostéry, čo je aj náš prípad. 

 

Ad 8.   Návrh na uznesenie 

 

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

                                                                                                                                           

 

Ad 9. Záver 

 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ (18.10 

hod). 

 

 

 

V Dlhom Poli  17.10.2020 

 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                         Ing. Marta Boráková ............................................... 

   

   Roman Ďuráčik            ................................................ 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka                                                                                                            


