
Zápisnica číslo 5/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva /OcZ/ konaného 14.12.2016

Prítomní : viď. prezenčná listina

Program :     1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Schválenie obecného rozpočtu na rok 2017 – 2019
5.Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na I.polrok 2017
6.Schválenie ceny za audit na rok 2016
7.Rôzne
8.Diskusia
9.Návrh na uznesenie

          10.Záver

Ad 1.
Starostka obce privítala prítomných poslancov, predložila program na rokovanie, ktorý bol 
jednohlasne schválený. Na zasadnutí bolo prítomných všetkých 9 poslancov. Bola vykonaná 
kontrola uznesenia číslo 4/2016, overovatelia zápisnice Ing. Marta Boráková a Peter 
Rybárik potvrdili svojími podpismi správnosť  zápisu. 

Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Daniela Fuljerová, za overovateľov boli navrhnutí :Ing. 
Ľubomír Urbaník a Ingrid Letková.

Ad 3.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne schválení : Anna Hecíková, Emília 
Hrivíková.

Ad 4.  Schválenie obecného rozpočtu na rok 2017 , na roky 2018, 2019 – na vedomie
Ing. Viera Blažeková hlavná kontrolórka obce podala Stanovisko k návrhu viacročného 
rozpočtu  obce Dlhé Pole na roky 2017-2019. Na základe uvedeného odporúča OcZ schváliť 
návrh rozpočtu na rok 2017 a zobrať na vedomie návrh viacročného rozpočtu na roky 2018-
2019.
Za  návrh rozpočtu na rok 2017 hlasovalo 9 prítomných poslancov.
Návrh viacročného rozpočtu  na roky 2018, 2019  vzali poslanci na vedomie.

Ad 5. Poslancom bol predložený plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017, a 
to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých  zákonov bude činnosť hlavnej 
kontrolórky zameraná  na kontrolnú činnosť. ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Za hlasovalo všetkých 9 prítomných poslancov.



Ad 6. Schválenie ceny za audit na rok 2016.
Ing. Jozefína Smolková, audítor č. Licencie 232, Žilina nám zaslala cenu za audit za rok 
2016.Vypočítaná hodnota auditu pre našu obec je v zmysle zákona 1 771 €. Poslanci 
jednohlasne schválili

Ad 7. R ô z n e

Starostka obce navrhla schváliť zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórke obce na 2 hodiny 
denne /doteraz bola 1 hodina denne/.
Za zvýšenie hlasovalo 9 prítomných poslancov.

Odmeňovací poriadok poslancov OcZ – zvýšiť na 200 € na polrok
Za zvýšenie hlasovalo 9 prítomných poslancov.

Úpravu rozpočtu k 31.12.2016 – dotácia na prenesené kompetencie v ZŠ – 
spolufinancovanie projektov – strecha,telocvičňa 896,38 a elektroinštalácia kuchyne 911,96, 
čo je spolu 1 808,34 €, čo poslanci jednohlasne schválili.

VZN o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2017 sa nemení ani poplatok za vodu na 
r. 2017 sa nemení, čo poslanci vzali na vedomie.

Úprava miestnych poplatkov v kultúrnom dome,  cintorínske poplatky a ostatné miestne 
poplatky, čo poslanci jednohlasne schválili. 

Starostka obce ďalej informovala poslancov, že na rok 2017 sa spracúva kalendár, ktorý 
obdržia naši občania po domácnostiach. 

V ZŠ bolo 13.12.2016 regionálne vyučovanie – zamerané na tradíciu našej obce. 

Oboznámila o výzve na likvidáciu skládky a zatepľovanie obecných budov. 

Ad 8. Diskusia

Ing. Ľubomír Urbaník – vzniesol požiadavku, aby zasadnutia sa konali v pondelok alebo v 
piatok a to z dôvodu, že v strede týždňa väčšinou je pracovne vzdialení a nemôže sa 
zasadnutí zúčastniť. 
Poslanci sa dohodli, aby zasadnutia sa konali v pondelky.

Ing. Rastislav Dančík – či sa na hody prideľujú miesta.
Starostka – nie, každý si miesto vyberá sám, pretože v obci nie je zriadené trhovisko.

Ad 9. Návrh na uznesenie prečítala Emília Hrivíková, ktorý poslanci jednohlasne schválili.
Za hlasovalo 9 prítomných poslancov.



Ad 10. Záver – starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť, za spoluprácu , 
poželala im aj svojím rodinám pokojné a požehnané Vianoce a ukončila rokovanie OcZ.

V Dlhom Poli 16. decembra 2016

Zapísala : Daniela Fuljerová

Overovatelia zápisnice : Ing. Ľubomír Urbaník ….............................

Ingrid Letková …..............................

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce


