
Zápisnica číslo 6/2019 
 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.12.2019  

o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Dlhom Poli 
 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Martina Ďurčová, Ing. Marta Boráková, Ing. Tibor Gajdošík, Mgr. 

Rudolf Králik, Ingrid Letková, Roman Ďuráčik, Anna Hecíková, Emília Hrivíková, Ing. 

Rastislav Dančík 

Prítomní pracovníci obce: Ing. Monika Ďuráčiková, Daniela Fuljerová, Irena Gajdošíková, 

Mária Jančiová 

Ostatní prítomní: Ing. Viera Blažeková, kontrolórka obce 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 - schválenie 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 - schválenie 

6. Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2022 

7. Návrh VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady - 

schválenie 

8. Návrh VZN č. 6/2019 o daniach z nehnuteľnosti - schválenie 

9. Návrh VZN č. 7/2019 o umiestňovaní volebných plagátov – schválenie 

10. Informácia o voľbách do NR SR 

11. Zhodnotenie činnosti za rok 2019 

12. Ostatné 

13. Návrh na uznesenie 

14. 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 boli prítomní všetco poslanci. 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 Ingrid Letková a Mgr. Martina Ďurčová. 

 

Ad 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Anna Hecíková. 



 

Ad 4. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 - schválenie 

Ekonómka obce p. Irena Gajdošíková oboznámila prítomných s čerpaním rozpočtu obce za rok 

2019. Na základe čerpania rozpočtu je nutná jeho úprava – navýšenie v položkách na 

komunálny odpad, opatrovateľskú službu a originálnych kompetenciách pre ZŠ s MŠ Dlhé 

Pole. Úprava rozpočtu na rok 2019 bola jednohlasne schválená. 

 

Ad 5. a 6 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 – schválenie, rozpočet na roky 2021 – 2022, 

stanovisko kontrolóra obce 

Pani Irena Gajdošíková predstavila návrh programového rozpočtu obce na rok 2020, ktorý je 

zostavený ako prebytkový v objeme 4 433,- EUR (celkové predpokladané príjmy 1 447 590,- 

EUR a celkové predpokladané výdavky 1 443 157,- EUR). Prítomným podrobne vysvetlila 

jednotlivé rozpočtové položky s oboznámila ich s hlavnými plánovanými kapitálovými 

výdavkami obce na rok 2020. Tieto výdavky sú rozpočtované na kúpu nového osobného auta 

pre obec a na spolufinancovanie projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ s MŠ Dlhé Pole“, ktorý obec získala z fondov EÚ 

– IROP. Ďalej spomenula pravidelne poskytované dotácie.  

Pani Irena Gajdošíková v tomto bode doplnila aj informácie o návrhu rozpočtu na rok 2020 

a 2021, ktoré sú však len informatívne a nie sú predmetom schvaľovania. 

Kontrolórka obce Ing. Viera Blažeková prečítala stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu na rok 

2020 a odporúča schváliť návrh programového rozpočtu na rok 2020. 

Hlasovanie: za hlasovalo 9 prítomných poslancov. 

 

Ad 7. Návrh VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za KO a drobné komunálne stavebné 

odpady  

Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 5/2019 na prerokovanie. Hlavná zmena 

v tomto VZN sa týka navýšenia poplatkov za komunálny odpad pre občanov na 25 

Eur/osoba/rok, pre chatárov na 10 Eur/rok a pre poplatníkov so živnosťou a PO: 50 Eur/smetná 

nádoba/rok a 300 Eur/1100 l kontajner/rok.  Navýšenie je nutné z dôvodu neustále stúpajúcich 

nákladov obce na vývoz a uskladnenie odpadu. Návrh bol prerokovaný a zastupiteľstvo sa 

jednohlasne na tomto návrhu uznieslo. 

 

Ad 8. Návrh VZN č. 6/2019 o daniach z nehnuteľnosti - schválenie 

Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 6/2019 na prerokovanie. VZN upravuje 

nové sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb a bytov. 

Návrh bol prerokovaný a zastupiteľstvo sa jednohlasne na tomto návrhu uznieslo. 

 



Ad. 9 Návrh VZN č. 7/2019 o umiestňovaní volebných plagátov - schválenie 

Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 7/2019 na prerokovanie, do ktorého bolo 

nutné zapracovať aj podmienky týkajúce sa volieb prezidenta SR. 

Návrh bol prerokovaný a zastupiteľstvo sa jednohlasne na tomto návrhu uznieslo. 

 

Ad 12. Ostatné 

 

• Starostka obce predložila poslancom na schválenie výšku kúpnej ceny obecného 

pozemku a to 12,92 Eur/m², t. j. 3 617,60 Eur/280 m²  stanovenú na základe Znaleckého 

posudku č. 139/2019 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc. č. C KN 

1509/4 v k. ú. Dlhé Pole - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 280 m² a to Jánovi 

Šimulákovi st. a manželke Kataríne Šimulákovej. Hlasovanie: za hlasovalo 9 

prítomných poslancov. 

• Starostka obce informovala prítomných o koncerte hudobnej školy Yamaha, ktorý sa 

bude konať 19.12.2019 v KD a o vianočnom koncerte, ktorý organizuje obec a farský 

úrad, ktorý sa bude konať 28.12.2019 v kostole sv. Martina. 

• Ďalej starostka obce informovala prítomných o zatekajúcej streche v kultúrnom dome, 

ktorú je potrebné ihneď opraviť.  

• Poslankyňa Mgr. Martina Ďurčová upozornila prítomných na problém týkajúci sa 

lesných ciest zničených ťažbou dreva. Chcela vedieť, aký môže byť postih tých, ktorí 

tu ťažia drevo. Starostka obce upovedomila prítomných o skutočnosti, že tieto cesty sú 

v súkromnom vlastníctve a sťažnosť môže podať len vlastník prípadne občan môže 

napísať podnet na Inšpekciu životného prostredia. 

• Starostka obce informovala tiež prítomných o prípravách na oslavy 700. výročia prvej 

písomnej zmienky o obci. K tomuto je ešte potrebné sa stretnúť osobitne. 

 

Ad 13. Návrh na uznesenie 

 

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

 

Ad 14. Záver 

 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a za celoročnú spoluprácu 

a ukončila zasadnutie OcZ (19.30 hod). 

 

 

V Dlhom Poli, 19.12.2019 

 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

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

   

                                                            Mgr. Martina Ďurčová     ............................................... 

 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka                                                                                                                                 


