Zápisnica číslo 4/2016
zo zasadnutia OcZ konaného 8.11.2016 o 17.00 hod.
Prítomní

: viď. Prezenčná listina

Program

: 1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Voľba prísediaceho na OS Žilina na roky 2016-2020
5.Schválenie úpravy kapitálového rozpočtu
6.Informácia o zrealizovaných projektoch
7.Príprava obecných kultúrno-spoločenských akcií
8.Ostatné
9.Diskusia
10.Návrh na uznesenie
11.Záver

Ad 1.
Starostka obce otvorila rokovanie OcZ, privítala prítomných, prečítala program rokovania.
Na zasadnutí bol neprítomný, ospravedlnený : Ing. Ľ ubomír Urbaník. Ďalej bola prítomná Ing.
Viera Blažeková, kontrolórka obce a občania Ivan Chocholáč s manželkou Annou Chocholáčovou,.
ktorí sa dostavili o 17. 30 hod.
Starostka obce vykonala kontrolu uznesenia č. 3 a overovatelia zápsinice Ing. Rastislav Dančík a
Ing. Tibor Gajdošík potvrdili správnosť zápisu.
Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Daniela Fuljerová.
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne navrhnutí a schválení : Peter Rybárik a Ing. Marta
Boráková.
Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnuté a jednohlasne schválené : Ing. Anna Hecíková a Emília
Hrivíková.
Ad 4.
Voľba prísediaceho na Okresnom súde v Žiline na roky 2016-2020
Ako kandidátku za prísediacu na Okresný súd v trestnom senáte v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z.
starostka obce navrhla Ing. Martu Borákovú. Z Okresného súdu Žilina bol zaslaný list – Vyjadrenie
predsedu súdu k navrhovanému kandidátovi . Okresný súd odporúča menovanú na voľbu
prísediaceho na obdobie rokov 2016 – 2020.Starostka menovanej odovzdá OSVED ČENIE a zašle
ho aj na Okresný súd Žilina.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 5.
Schválenie úpravy kapitálového rozpočtu v sume 8 064 € na nákup konvektomatu pre kuchyňu v
Základnej škole Dlhé Pole.
Za hlasovalo 8 prítomných poslancov.
Ad 6. Informácia o zrealizovaných akciách – informáciu poslancom podala starostka obce
zhotovené projekty dostali dotáciu z MŠ SR

strecha na telocvični – Energo Mont Plus – 24 896,38 €, 24 000 € sme

spevnená plocha pri cintoríne – vytvorených 16 miest na parkovanie vozidiel, práce sa vykonávali
svojpomocne + živnostníci, rozpočet bol 20 462 €, skutočnosť 10 000 e
elektroinštalácia v kuchyni ZŠ – firma SEKOP Žilina suma 7 411 €, dotácia – 6 500 €. Spoluúč asť
v sume 911 €
hotová trafostanica Bonce, bola to investícia SSE, celkový rozpočet 90 000 €
Poslanci vzali informáciu o zhotovaných akciách na vedomie.
Ad 7.
Pripravované akcie
13.11.2016 Hody - ZRŠ poriada tradičnú hodovú zábavu, stánky – Občianske združenie Dlhopoľci
– predaj dlhopoľských výrobkov.
9.12.2016 – Mikulášska akcia sa pripravuje – pripravuje obec spoločne so ZRŠ , Farský úrad.
Poslanci pripravované akcie vzali na vedomie.
Vizualizáciu športového areálu a cyklotrás
Starostka poslancom predstavila vizualizáciu športového areálu pri ZŠ Dlhé Pole na Kamencoch.
Na budúci rok by sa pripravila prokejtová dokumentácia a následne budeme žiadať dotáciu v
prípade vyhlásenia vhodnej výzvy potrebné finančné prostriedky zapracujeme aj do budúcoročného
rozpočtu.
Dňa 8. 11. 2016 začala svoju činnosť aj novozvolená Rada školy na obdobie rokov 2016 –
2020. Predsedníčkou zostáva Ing. Mária Šimuláková, učiteľka v ZŠ.
Poslanci vzali na vedomie.
Ad 8. Ostatné
VZN o miestnom poplatku za rozvoj obce, kto stavia nové rodinné domy poplatok od 10 do 30 €
za m2.
Obec zatiaľ nebude prijímať toto VZN.
Umelý trávnik na ihrisku je uzamknutý, ktorý spravuje Jozef Brodek, je tam poriadok.
MAS – malo by byť ešte 1 kolo na priznanie štatútu MAS, v prípade kladného rozhodnutia by sme
sa sústredili hlavne na budovanie cyklotrás.
.
Ad 9. Diskusia
Ing. Rastislav Dančík – či sa plánuje v obci kanalizácia ?
Starostka – túto akciu pripravuje SEVAK a.s. Žilina, ktorý by kanalizáciu robil z vlastných
finančných prostriedkov spoločne aj s obcou Svederník a Divinka. . Projekt by mal byť hotový v
roku 2018, potom realizácia.
Ivan Chocholáč a manželka Anna Chocholáčová riešili problém s prístupovou komunikáciou k ich
rodinnému domu. Danú záležitosť riešil spoločný stavebný úrad v Žiline. Poslanci schválili, aby
náklady, ktoré p. Chocholáč vynaložil na obecnú cestu vo výške cca 500 eur mu obec preplatila a
touto záležitosťou vo vzťahu k rodine Chocholáčovej sa viac nebude zaoberať, s čím manželia
Chocholáčovi súhlasili.

Ad 10. Návrh na uznesenie
− prečítala Emília Hrivíková,ktorý bol jednohlasne schválený, za hlasovalo 8 prítomných
poslancov.
−
Ad 11. Záver
Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ
V Dlhom Poli 11.11.2016
Zapísala : Daniela Fuljerová
Overovatelia zápisnice

:

Peter Rybárik

------------------------------

Ing.Marta Boráková

------------------------------

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

