Zápisnica
zo zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa
19.06.2015 na Obecnom úrade v Dlhej nad Kysucou
P r í t o m n í : Dzurinová Helena - starostka obce
Balošák Viliam
- poslanec
Hažík Jaroslav
- poslanec
Hažík Miroslav
- poslanec
Dzurina Emil
- poslanec
Suran Ľuboš
- poslanec
Rudinský Ján
-poslanec
Poláčková Ľubomíra -poslankyňa

Na úvod zasadania starostka obce privítala prítomných. Skonštatovala, že všetci poslanci boli
prítomní, zasadanie je uznášania schopné. Oboznámila prítomných s programom.
Doplnenie programu: p. Rudinský – nahrávanie zastupiteľstva:
Prítomní: 7
Za: 1
Proti: 6
Zdržal sa: 0
Po prejednaní bol program jednohlasne schválený.

Program:
1./ Otvorenie zasadnutia
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľom zápisnice
3./ Kontrola plnenia uznesenia
4./ Záverečný účet obce za rok 2014
5./ Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2014
6./ Oboznámenie s výsledkom kontroly NKU
7./ Znalecký posudok, odpredaj pozemkov
8./ Prejednanie upozornenia
9./ Diskusia
10./ Schválenie uznesenia
11./ Záver

-2–
2./ Voľba navrhovateľov, overovateľov a zapisovateľa
Návrhová komisia: Poláčková Ľubomíra, Balošák Viliam,
Overovatelia:, Poláčková Ľubomíra, Balošák Viliam,
Zapisovateľ: Bc. Bernátová Zuzana

3./ Kontrola plnenia uznesenia
Úlohy určené pracovníkom obecného úradu sa plnia priebežne.
4./ Záverečný účet obce za rok 2014
Záverečný účet obce poslanci obdržali, kde bola pripomienka zo strany p. Rudinského k úveru
z PRIMA banky vo výške 131.000,- €, že tento úver nebol zahrnutý do rozpočtu pre rok 2015
a zaujíma ho, čo z toho bolo financované a záväzky voči dodávateľom. Zároveň ho zaujímali
i zostatky na účte voči zamestnancom, kde mu bolo vysvetlené, že sú to zostatky z 12/2014, ktoré
sú splatné v mesiaci január 2015.
Prítomní: 7
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
5./ Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014
Správu všetci poslanci obdržali, ku ktorej neboli vznesené žiadne pripomienky. Správa zobratá
na vedomie.
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6./ Oboznámenie s výsledkom kontroly NKU
V tomto bode programu boli poslanci oboznámení s výsledkom kontroly NKU, kde poslanci
po prečítaní správy pracovníčkou Bc. Bernátovou Zuzanou nemali žiadne pripomienky. Starostka
zdôraznila, že pre Obec je dôležité, že obec nemá ozdravný režim, ani nútenú správu.
7./ Znalecký posúdok, odpredaj pozemkov.
Na úvod tohto bodu bol zrušený bod uznesenia 03/01/2015, zo dňa 03.04.2015 – schválenie
odpredaja pozemkov. Pristúpilo sa k schválenie toho, že uvedené pozemky sú prebytočné.
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Poslanci navrhli a schválili odpredaj pozemkov podľa osobitného zreteľa pozemky týkajúce sa
pod garážami – CKN 531/1 – podľa GP, CKN 3 – pozemok pod bytovým domom 200, CKN 223
– pozemok nad rod. domami rozdelený GP. Cena podľa vypracovaného znaleckého posudku.
Pozemky CKN 230, 265,266,267, 268 rozdeliť GP po dohode s vlastníkmi susediacich rodinných
domoch. GP bude predložený na najbližšie zastupiteľstvo na schválenie.
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8./ Prejednanie upozornenia
V tomto bode programu bolo prejednané upozornenie p. Rudinského, ktoré obec obdržala.
Zároveň obec na upozornenie reagovala a dala odpoveď p. Rudinskému i poslancom OZ
a občanom obce. Žiada od p. poslanca verejné ospravedĺnenie.
9./ Diskusia
Diskusia prebiehala počas rokovania OZ.

-

schválenie otváracích a zatváracích hodín Pohostinstva Kamenišťáková, Pohostinstva
u Majtána,
schválenie kronikára – Katarína Barancová.
schválenie plánu kontrolnej čínnosti II. polrok 2015

Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10./ Schválenie uznesenia:
Po vyčerpaní všetkých bodoch programu bol prečítaný návrh na uznesenie, ktorý bol
jednohlasne schválený.
Prítomní: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11./ Z á v e r
Na záver starosta skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané, poslanci nemali
žiadne pripomienky a dotazy, poďakovala prítomným poslancom za účasť a zasadanie ukončila

V Dlhej nad Kysucou
23.06.2015

Overovatelia:
Poláčková Ľubomíra,............................
Balošák Viliam,.....................................

Dzurinová Helena
starostka obce

