
Zápisnica č. 3/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva /OcZ/ konaného  22.08.2017

Prítomní : viď. prezenčná listina

Program : 1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej komisie
4.Žiadosť o dotáciu na Baklov dom – schválenie
5.Schválenie darovacej zmluvy id Ing. Mariána Venclíka
6.Informácia o uskutočňovaných a pripravovaných akciách
7.Ostatné
8.Diskusia
9.Návrh na uznesenie
10.Záver

Ad 1.
Starostka obce otvorila rokovanie OcZ, privítala prítomných poslancov a predložila program na 
rokovanie. 
Na zasadnutí bolo prítomných 7 poslancov, neprítomní, ospravedlnení boli – RNDr. Ján Dujčík a 
Ing. Rastislav Dančík.
Bola vykonaná kontrola uznesenia a správnosť zápisu č. 2/2017 – overovatelia zápisnice Ing. Marta 
Boráková,Peter Rybárik potvrdili správnosť zápisu.

Ad 2.
Vedením zápisnice bola poverená Daniela Fuljerová, overovatelia zápisnice – Ingrid Letková a Ing. 
Ľubomír Urbaník.

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

Ad 4.
Starostka obce predložila poslancom žiadosť  o dotáciu na Baklov dom od žiadateľa Juraja Šeríka a 
to na položenie dlažby a zateplenie podkrovia cca 5 000 €.
Starostka obce zároveň oboznámila členov OcZ  pripravovanou akciou pri otvorení Baklovho 
domu, v roku 2018 chce otvoriť dom aj múzeum v spolupráci so ŽSK a Považským múzeom.

Ing. Ľubomír Urbaník – peniaze sa dávajú do súkromného vlastníctva, treba ošetriť, keď mu dáva 
obec dotácie. 

Ing. Marta Boráková – či obec pri predaji by mohla mať predkupné právo. 

Poslanci rozhodli, že žiadosť bude opätovne predložená na schválenie , keď bude jasne 
formulované , že múzeum bude zachované aj po ďalšie generácie.  

Ad 5.
Schválenie darovacej zmluvy od Ing. Mariána Venclíka – jedná sa o pozemky. 
Poslanci OcZ prijímajú pozemky ako dar od Ing. Mariána Venclíka. 
Hlasovanie : za hlasovalo 7 prítomných poslancov. 



Starostka obce prečítala žiadosť zo Stredoslovenskej energetiky ohľadne majetkoprávneho 
vysporiadania nehnuteľnosti , C KN 1664 o výmere 232 m2, vedenej ako zastavané plochy a 
nádvoria, LV číslo 1. Stredoslovenská energetika tam má energetické zariadenie a navrhujú 
uzatvoriť kúpnu zmluvu. 
Poslanci OcZ navrhujú dlhodobý prenájom s možnosťou prístupu a zachovania celistvosti pozemku.

Ad 6.
Informácia o uskutočnených a pripravovaných akciách

Starostka obce  informovala o použití rezervného fondu -na opravu miestnej komunikácie k 
družstevnej bytovke. Cez most je riziko prechodu s ťažkými strojmi. Cena je cca 27 000 € .

Ingrid Letková  -  či sa nebude robiť oprava cesty k Jurajovi Čapičíkovi, áno bude sa robiť aj cesta 
zároveň s MK ku družstevnej bytovke. 
                            - treba dať do kultúrneho domu vetranie, starostka okná sú už objednané .

Starostka obce – zhotoviť novú zástavku Pod Príporami.
                        - plynové kúrenie v kultúrnom dome, je potrebné začať vybavovať povolenia.
                        - Ľudovít Pánik vymenil po obci ističe na 9 odberných miestach
                        - na budove obecného úradu sa robí náter strechy

- zbúranie budovy pod kostolom a oplotenie obecného pozemku
 - podaný projekt na ihrisko a na kompostéry
  - darcom krvi boli odovzdané odmeny

              - Ľudovít Pánik osadil 2 traťové ventily a 1 odkaľovač
                          - v Opoji bol futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili futbalisti TJ Dlhé Pole, kde 
získali 1.miesto
- informáciu  o nepovolených úpravách  na pozemku pri vstupe do obce. Pozemky sú vo vlastníctve 
SPF. Celý pozemok má výmeru 4 000 m2. Po kontrole z Povodia Váhu prišiel  list, kde sa píše, že 
nie je možné  vykonávať na pozemku žiadne úpravy v ochrannom pásme, ktoré je 6 m od brehovej 
čiary.  Ing. arch. Vladimír Barčiak spracovateľ územného plánu obce nesúhlasí a nie je to možné, 
pretože je schválený ÚPO a skládka a manipulácia dreva je v rozpore so záväznými časťami 
územného plánu. 
Poslanci OcZ vzali informácie starostky obce na vedomie. 

Ad  7, Ad 8 
R ô z n e, Diskusia

Ing. Tibor Gajdošík – ako je to s kúrením v MŠ ? Lepšie by bolo vymeniť kotle v MŠ 
Starostka – výzva bola najskôr na zateplenie budovy.
                                  - v ulici u Forbakov porucha MR, hudba hrá, ale nepočuť hlásiť.
                                  - do budovy pod kostolom dať ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY !

Ing. Ľubomír Urbaník -  informoval, že Ľudovít Pánik postupne kontroluje vetvy a zisťuje únik na
vodovode. 
Starostka – veľká porucha bola pri pohostinstve u Aleny Badurovej. 
                                   - osloviťŠL ako aj súkromníkov , aby dali cesty po ťažbe do pôv. stavu.
Starostka informovala , že na úrade boli pozvaní FO, lesní hospodári  aj zástupcovia ŠL SR , aby po
ťažbe upratali  a vysprávkovali cesty v horách. Napísať list lesným hospodárom. 



Ing. Marta Boráková – mala dotaz ohľadne cesty p. Chocholáča Ivana, telefonovala jej právna 
zástupkyňa p. Chocholáča. Starostka – riešenie bolo uzatvorené v roku 2016, ak príde podnet 
opätovne sa ním budeme zaoberať.
                                    - pri Milanovi Stuchlíkovi vyčistiť potok a vyspraviť jamy na ceste.

Emília Hirvíková – v ich ulici nehrá MR.

Ad 9. Návrh na uznesenie prečítala Emília Hrivíková, ktorý bol jednohlasne schválení.
Za hlasovalo : 7 prítomných poslancov. 

Ad 10. Záver
Starostka obce poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OcZ.

V Dlhom Poli28.8.2017

Zapísala : Daniela Fuljerová

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

Ing. Ľubomír Urbaník  ……………………………….

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce



U z n e s e n i e   č. 3/2017
zo zasadnutia OcZ, konaného 22.08.2017 v zasadačke OcÚ

Obecné zastupiteľstvo v Dlhom Poli

A/ SCHVAĽUJE

1.Darovaciu zmluvu od darcu Ing. Mariána Venclíka  v prospech obce Dlhé Pole – pozemky v k.ú.
   Dlhé Pole.

B/ NAVRHUJE 

1.Dlhodobý prenájom s možnosťou prístupu a zachovania celistvosti pozemku C KN 1664/2 v k.ú.
   Dlhé Pole o výmere 4 m2 pre SSE-Distribúcia, na ktorej je umiestnená TS.

C/ BERIE NA VEDOMIE

1.Žiadosť o dotáciu pre Juraja Šeríka.

2. Podanie projektu „Nákup kompostérov pre domácnosti“ v rámci združenia Javorníky na MŽP SR

3. Výmenu ističov na odberných miestach  obce z dôvodu znižovania poplatkov za elektrickú
    energiu.

4. Opravu miestnej komunikácie k družstevnej bytovke, dobudovanie autobusovej zastávky pod
    Príporami, opravu kotla v kultúrnom dome, výmena kotla v MŠ /oprava kúrenia/.

5. Ďalšie akcie – náter a rekonštrukcia strechy na obecnom úrade
                         - zbúranie starej budovy pod kostolom C KN 1509/1, ktorý je vo vlastníctve obce
                         - spustenie kamerového systému v obci.
                           - účasť TJ Dlhé Pole na futbalovom turnaji v Obci OPOJ.

V Dlhom Poli 28.08.2017

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce


