
Z Á P I S N I C A   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dlhé Pole 

 

11. marca 2021 o 17.00 hod. (štvrtok) 

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. Informácia – pandémia, opatrenia, školstvo, testovanie 

5. Informácia – sčítanie obyvateľstva 

6. Príprava – obecné investičné a ostatné akcie 

7. Ostatné 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

Prítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Ing. Tibor Gajdošík, Anna Hecíková, Emília Hrivíková, 

Mgr. Rudolf Králik, Roman Ďuráčik.  

Neprítomní poslanci: Ing. Marta Boráková, Mgr. Martina Ďurčová, Ingrid Letková 

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

Ing. Tibor Gajdošík a Mgr. Rudolf Králik. 

3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 

4. Informácia – pandémia, opatrenia, školstvo, testovanie 

Starostka obce Ing. Dana Veveričíková informovala prítomných o záveroch z rokovania členov 

krízového štábu OÚ Žilina zo dňa 10.3.2021. Situácia v žilinskom kraji sa stále zhoršuje, od 

15.3.2021 budú do čiernej farby zaradené viaceré mestá v žilinskom kraji. Odporúčajú nechať 

otvorené školy a predškolské zariadenia iba pre deti rodičov kritickej infraštruktúry. U nás v obci 

však situácia nie je až taká zlá, tak škola aj škôlka ostávajú otvorené. Ďalej sa bude postupovať 

podľa platného školského covid-automatu. 

U nás v obci sa testuje každú sobotu na zdravotnom stredisku. Na ostatnom testovaní v sobotu 

6.3.2021 bol pozitívny iba 1 občan z 850 otestovaných.  Keďže vláda sprísnila opatrenia proti 

šíreniu koronavírusu a od 15.3.2021 budú respirátory FFP2 povinné vo všetkých interiéroch, obec 

sa rozhodla zakúpiť pre najviac ohrozenú skupinu občanov – seniorov nad 65 rokov tieto 

respirátory v počte 2 ks na osobu a rozdistribuovať ich do domácností. 

5. Informácia – sčítanie obyvateľstva 

Starostka obce informovala prítomných o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021. Na základe 

monitoringu sčítania je k dnešnému dňu sčítaných v obci cca 66% obyvateľov. Samosčítanie bude 

prebiehať do konca marca 2021. Následne na základe aktuálnej epidemiologickej situácie na SR 

a v jednotlivých krajoch bude spustené asistované sčítanie pomocou asistentov sčítania. Pre 

žilinský kraj sa predpokladá asis. sčítanie až na máj 2021. 

6. Príprava – obecné investičné a ostatné akcie 

- pokračuje príprava monografie o obci Dlhé Pole 

- oslava 700. výročia obce, ktorá sa z dôvodu pandémie mala konať minulý rok sa presunula na 

19.júna 2021. Chceme ich však realizovať v menšom rozsahu ako sme plánovali. Tiež sa budeme 

riadiť aktuálnou epidemiologickou situáciou a je možné, že oslavy sa ani konať nebudú. 
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- pokračujú prípravy na začatí výstavby Domu seniorov. Teraz sa čistí okolie od kríkov a stromov 

a v apríli 2021 sa začne samotná výstavba. 

7. Ostatné 

A. Starostka obce informovala prítomných o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 

2020, ktorá bola 27,71%. Oproti minulému roku sa úroveň triedenia zvýšila o 8,29 %,  čiže sa 

nachádzame v hranici od 20 do 30 %. Za rok 2020 sa z obce vyviezlo 417 ton KO a 36 ton 

veľkoobjemového odpadu. 

Sadzba za uloženie zmesového KO a objemného odpadu na skládku odpadov v euro/tona na rok 

2021 bude: 27 Eur.  

B. Žiadosť RNDr. Jany Ferancovej a Ing. Karola Feranca na odpredaj pozemkov/podielov na 

pozemkoch vo vlastníctve obce Dlhé Pole. Jedná sa o parcelu C KN 1844, trvalý trávny porast, 

výmera pozemku 159 m², obec je vlastníkom polovice pozemku a parcelu E KN 2391, trvalý trávny 

porast, výmera pozemku 55 m², obec je vlastníkom polovice pozemku. V žiadosti uviedli, že o 

pozemky sa nikto nestará, sú zanedbané a plánujú ich využiť na vysadenie ovocných stromov.  

Na základe žiadosti je potrebné najskôr dať vyhotoviť znalecký posudok na cenu pozemku 

a následne zverejniť zámer predaja pozemkov na úradnej tabuli. 

Uznesenie č. 1/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé Pole podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

Žiadosť RNDr. Jany Ferancovej a Ing. Karola Feranca na odpredaj pozemkov/podielov na 

pozemkoch vo vlastníctve obce Dlhé Pole (parcelu C KN 1844, trvalý trávny porast, výmera 

pozemku 159 m² a parcelu E KN 2391, trvalý trávny porast, výmera pozemku 55 m²). 

Prítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Ing. Tibor Gajdošík, Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. 

Rudolf Králik, Roman Ďuráčik 

Neprítomní: Ing. Marta Boráková, Mgr. Martina Ďurčová, Ingrid Letková 

Výsledok hlasovania: 

- za: 6 

- proti: 0 

- zdržali sa: 0 

C. Starostka informovala prítomných o uplynutí funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce 

Dlhé Pole. Keďže je však na SR vyhlásený núdzový stav z dôvodu pandémie okolo COVID 19, 

funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa 

predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie. Je potrebné schváliť vyhlásenie 

výberového konania. Všetci poslanci hlasovali za.  
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Uznesenie č. 2/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé Pole podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Dlhé Pole po ukončení 

núdzového stavu. 

Prítomní poslanci: Ing. Rastislav Dančík, Ing. Tibor Gajdošík, Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Mgr. 

Rudolf Králik, Roman Ďuráčik 

Neprítomní: Ing. Marta Boráková, Mgr. Martina Ďurčová, Ingrid Letková 

Výsledok hlasovania: 

- za: 6 

- proti: 0 

- zdržali sa: 0 

 
D. Starostka informovala prítomných o žiadosti, ktorú podala na Štátne lesy SR – poskytnutie 

dotácie na opravu zničenej cesty po ťažbe dreva. 

 

9. Návrh na uznesenie 

Emília Hrivíková prečítala návrhy uznesení. Boli jednohlasne schválené.         

10. Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie OcZ (18.20 hod). 

 

V Dlhom Poli  15.3.2021 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

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

   

Mgr. Rudolf Králik        ................................................ 

 

 


