
Zápisnica číslo 2/2019 
 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 16.5.2019  

o 17.00 hod. v zasadačke OÚ v Dlhom Poli 
 

 

Prítomní poslanci: Ing. Marta Boráková, Ing. Rastislav Dančík, Mgr. Martina Ďurčová, Ing. 

Tibor Gajdošík, Emília Hrivíková, Mgr. Rudolf Králik, Ingrid Letková, Roman Ďuráčik. 

Neprítomní poslanci: Anna Hecíková 

Prítomní pracovníci obce: Ing. Viera Blažeková – hlavný kontrolór obce, Ing. Monika 

Ďuráčiková – zamestanec (zapisovateľka) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania príspevkov na dovoz stravy pre 

dôchodcov – schválenie 

5. Darovacia zmluva na parc. č. CKN 1640/3 a 1641/2 v prospech obce - schválenie 

6. Prenájom obecného pozemku č. CKN 1664/2 pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s. – 

schválenie (trafostanica Bonce) 

7. Stanovisko obce k projektu Telekomunikačná sieť v obci Dlhé Pole – schválenie 

8. Doplnenie člena Rady školy za obec - schválenie 

9. Schválenie dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu 

10. Ostatné 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. 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 ôsmi 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 Ing. Marta Boráková a Mgr. Rudolf Králik. 

 

Ad 3. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení Emília Hrivíková a Ingrid Letková. 



 

Ad 4. VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania príspevkov na dovoz stravy pre 

dôchodcov – schválenie 

Starostka obce predložila poslancov návrh VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania 

príspevkov na dovoz stravy pre dôchodcov na schválenie. Obec bude prispievať občanom nad 

60 rokov na stravu formou príspevku na dovoz stravy pre reštauráciu Drotár a to paušálnym 

mesačným príspevkom vo výške 150 Eur. Návrh bol prerokovaný a zastupiteľstvo sa 

jednohlasne na tomto návrhu uznieslo. 

 

Ad 5. Darovacia zmluva na parc. č. CKN 1640/3 a 1641/2 v prospech obce - schválenie 

Starostka obce oboznámila prítomných s predmetom darovacej zmluvy. Sú to parcely č. CKN 

1640/3 a 1641/2 v celkovej výmere 49m². Darca je pán Ján Barník, ktorý daroval obci časť zo 

svojho pozemku pri dome v prospech rozšírenia cesty. Dal vyhotoviť geometrický plán aj 

vypracoval darovaciu zmluvu. Poslanci jednohlasne zmluvu schválila a určili hodnotu pozemku 

na 245 Eur (5 Eur za 1m²). 

 

Ad 6. Prenájom obecného pozemku č. CKN 1664/2 pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s. 

– schválenie (trafostanica Bonce) 

Starostka obce oboznámila prítomných o predmete prenájmu. Jedná sa o parcelu CKN 1664/2, 

4 m² pri zastávke Bonce – trafostanica. Stredoslovenská distribučná, a.s. poslala zmluvu 

o nájme. Poslanci jednohlasne súhlasili s výškou nájomného a to 1 Euro na 40 rokov. 

 

Ad 7. Stanovisko obce k projektu Telekomunikačná sieť v obci Dlhé Pole – schválenie 

Starostka obce oboznámila prítomných s projektom Telekomunikačnej siete v obci. Jedná sa 

o skvalitnenie internetovej siete. V projekte však nie je zahrnutá Hlaváčová, takže budeme 

požadovať potiahnutie trasy až na Hlaváčovú po p. Repkovského. 

 

Ad 8. Doplnenie člena Rady školy za obec - schválenie 

Na základe vzdania sa členstva p. Ireny Gajdošíkovej v rade škole, je nutné doplniť na jej 

miesto chýbajúceho člena. Starostka obce navrhuje p. Ing. Moniku Ďuráčikovú. Poslanci 

jednohlasne tento návrh schválili. 

 

Ad 9. Schválenie dodatku č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu 

Starostka obce informovala prítomných o nutnosti schválenia dodatku k Zmluve o zriadení 

spoločného úradu, nakoľko boli zvolení noví starostovia niektorých obcí a taktiež počty 

obyvateľov. Poslanci jednohlasne schválili tento dodatok. 

 



Ad 10. Ostatné 

 

Starostka obce informovala poslancov o stave odovzdávania kompostérov, o kultúrnych 

podujatiach v obci – Deň matiek, Uvítanie detí do života o blížiacich sa voľbách do EP.  

Taktiež informovala prítomných o dotácii, ktorú získala obec z Programu obnovy dediny vo 

výške 4 864 Eur, v rámci ktorého sa bude rekonštruovať chodník ku materskej škôlke, zakúpi 

sa hrací domček pre deti a vysadí sa zeleň v areáli škôlky.  

Taktiež Slovenská správa ciest bude opravovať most pri Antonovi Mrníkovi. 

 

Ad 11. Diskusia     

 

1. Poslanec Mgr. Rudolf Králik otvoril tému bývalého mototranzu na Hlaváčovej. Vyslovil 

obavu, či tam nedochádza k úniku nebezpečných látok do pôdy zo starých áut. Bolo by dobré 

kontaktovať majiteľa, aby sa vyjadril, čo z areálom zamýšľa.   

2. Poslankyňa Mgr. Martina Ďurčová sa informovala o ihrisku a prevádzke škôlky počas 

prázdniny. Starostka obce informovala prítomných, že nakoľko bude počas prázdnin prebiehať 

výmena okien v priestoroch škôlky, bude obmedzená jej prevádzka a škôlka bude cez prázdniny 

otvorená iba prvé dva júlové týždne. Ihrisko je v štádiu výberu dodávateľa. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ad 12. Návrh na uznesenie 

 

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

 

 

Ad 13. Záver 

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a ukončila zasadnutie OcZ (18.40 

hod). 

 

V Dlhom Poli  20.5.2019 

 

Zapísala:  Ing. Monika Ďuráčiková  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:                      Ing. Marta Boráková        ............................................... 

   

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

 

 

 

 

 

       Ing. Dana Veveričíková 

               starostka                                                                                                                                 


