
                                          Z á p i s n i c a  

 

  zo zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

07.10.2015 na Obecnom úrade v Dlhej nad Kysucou 

   

 
P r í t o m n í : Dzurinová Helena     - starostka obce 

                        Balošák Viliam         - poslanec obce 

                        Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                        Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                        Rudinský Ján             -poslanec obce 

                        Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce                        

 

    Na úvod zasadania  starostka obce privítala prítomných. Skonštatovala, že zasadanie je 

uznášania schopné. Oboznámila prítomných s programom.  

Na doplnenie programu: p. starostka Dzurinová - voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone  funkcií verejných funkcionárov: 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                Balošák Viliam         - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Rudinský Ján             -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Po prejednaní bol program jednohlasne schválený. 

 

 

Program: 

  1./ Otvorenie zasadnutia 

  2./ Určenie zapisovateľa a overovateľom zápisnice   

  3./ Kontrola plnenia uznesenia  

  4./ Stanovisko hl. kontrolóra k úveru 

  5./ Vyžiadanie podkladov k NKU 

  6./ Stanovisko hl. kontrolóra k pokladničnej knihe – I. polrok 2015 

  7./ Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu 

  8./ Odpredaj pozemkov po dohode so žiadateľmi, žiadosť o odkúpenie bytu 

  9./ Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

10./ Diskusia 

11./ Schválenie uznesenia 

12./ Záver    
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2./ Voľba navrhovateľov, overovateľov a zapisovateľa 

 

 P.Rudinský navrhol aby sa overovatelia zápisnice striedali z radov poslancov napr. podľa 

abecedy. Ale na to poslanci reagovali, že by na celé volebné obdobie mali byť overovatelia 

zápisnice p. Rudinský, a p. poslankyňa Poláčková, zároveň to odhlasovali.  

 

Prítomní: 5 

Za: 5                Balošák Viliam         - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Rudinský Ján             -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Návrhová komisia: Poláčková Ľubomíra, Rudinský Ján, 

 

Overovatelia:, Poláčková Ľubomíra,  Rudinský Ján, 

 

Zapisovateľ:  Bc. Bernátová Zuzana 

 

 

3./ Kontrola plnenia uznesenia 

 

          Úlohy určené pracovníkom obecného úradu sa plnia priebežne a ostávajú v sledovaní. P. 

Dzurinová pri kontrole plnenia uznesenia, čo sa týka zmluvy o budúcej zmluvy SeVaK, hovorila, 

že  z našej strany sme poskytli všetky potrebné podklady, ale v SeVaK musí zakresliť kto je 

pripojený na kanalizáciu. Zároveň p. Rudinský sa opýtal, kto bude opisovať stavy, na to p. 

Dzurinová reagovala, že stavy domácnosti budeme my fyzicky opisovať a to bude znamenať, že 

pre Obec Dlhá nad Kysucou to budú konečné zostatky a pre SeVaK to budú začiatočné stavy. 

Zároveň sa úprimne ospravedlnil p. starostke Dzurinovej, možno za ten spôsob ako podával 

niektoré informácie, ale ma za to, že sú to veci reálne. . Správa zobratá na vedomie. 

 

 

 

4./ Stanovisko hl. kontrolóra k úveru 

 

     Stanovisko hl. kontrolóra k úveru poslanci obdŕžali, kde bola pripomienka zo strany p. 

Rudinského k úveru z PRIMA banky vo výške 131.000,- €, že za tento úver stojí Obecný úrad už 

niekoľko rokov a súkromnej firme ešte dlžíme peniaze. P.Rudinský skonštatoval, že je to niečo 

nekalé , a že hľadáme peniaze a zodpovednosť a že nepozná viac dobrosrdečnejšiu  firmu. 

K stanovisku hlavného kontrolóra k úveru opakovane žiada o kontrolu použitia finančných 

prostriedkov z úveru vo výške 131 tis. Eur, určené na dostavbu obecného úradu. Zároveň žiada  
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aby v budúcnosti mohol byť vo výberových konaniach aby sme sa vyvarovali tomu čo bolo 

v minulosti a aby bola vybraná najlacnejšia ponuka. Ďalšie pripomienky od p. Rudinského sú 

priložené k zápisnici Správa zobratá na vedomie. 

 

  

 

5./ Vyžiadanie podkladov k NKU 

 

     Správu všetci poslanci obdržali, ku ktorej neboli vznesené žiadne pripomienky. Správa zobratá 

na vedomie. 

  

6./ Stanovisko hl. kontrolóra k pokladničnej knihe – I. polrok 2015 

 

     V tomto bode programu boli poslanci oboznámení so stanoviskom hl. kontrolóra 

k pokladničnej knihe – I. polrok 2015 kde poslanci  nemali žiadne pripomienky. Starostka 

zdôraznila, že na ďalšom zastupiteľstve budeme rokovať o plnení rozpočtu. . Správa zobratá na 

vedomie. 

 

 

7./ Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu 

 

     V tomto bode programu poslanci skonštatovali, že p. Dzurinová má zavolať p. Pavlíkovej 

z Mesta Turzovka, že namiesto obecného štiep kováča a elektrického kompresora GG 02 by sme 

mali pre každú domácnosť zobrať elektrický štiep kováč, alebo čo bude viac výhodné pre našich 

občanov. Pripomienky od p. Rudinského sú priložené k zápisnici a budú zapracované v novom 

navrhu VZN o miestných daniach a poplatku.   

 

Prítomní: 5 

 

Za: 5                Balošák Viliam         - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Rudinský Ján             -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 
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8./ Odpredaj pozemkov po dohode so žiadateľmi, žiadosť o odkúpenie bytu 

 

V tomto bode programu boli najprv prejednané odpredaje pozemkov po dohode so žiadateľmi, 

kde p. Dzurinová prečítala mail od p. Michaliskovej, kde nastal problém pri delení pozemku s p. 

Kubišovou. Najprv p. Michalisková potrebovala iba 3 metre na parkovanie, teraz už potrebuje 

viac nakoľko tam chce stavať garáž. Žiadala 4 metre na ochranné pásmo, kde si to p. starostka 

overila priamo u SSE a. s a stačí tam iba 1 meter k ceste a 1 meter do pozemku. Potom poslanci 

hlasovali za požiadavku / mail/ od p. Michaliskovej jej vyjadrenie je priložené pri zápisnici. 

 

Prítomní: 5 

 

Za: 0 

  

Proti:  4            Balošák Viliam         - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

 

 

Zdržal sa: 1       Rudinský Ján             -poslanec obce 

 

Ďalej hlasovali za návrh od p. Kubiša, kde sa ruší par. 266/3 a ostáva p. Michaliskovej par. 266/2, 

a zakreslená bude pozdĺž a vstup p. Kubiš bude mať zo záhrady. 

Zároveň p. poslanec Jaroslav Hažík volal p. Michaliskovi oboznámil ho o zrušení v jazdu 

v geometrickom pláne par.č.266/3 s čím p. Michalisko súhlasil. 

 

Prítomní: 5 

 

Za: 4                Balošák Viliam         - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

             Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 1       Rudinský Ján             -poslanec obce 

 

Na koniec p. starostka Dzurinová prečítala osobitný zreteľ a dala na schválenie, ktorý bol 

jednohlasne schválený. Tento osobitný zreteľ bude vyvesený po dobu 15 dní v obci obvyklým 

spôsobom a potom budú vypracované kúpno-predajne zmluvy, ktoré búdu ešte odsúhlasené 

mimoriadnym obecným zastupiteľstvom. Osobitný zreteľ tvorí súčasť zápisnice a uznesenia. 
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Žiadosť o odkúpenie prízemného bytu v obytnom dome Dlhá nad Kysucou č.200, č. bytu 7, bola 

presunutá na najbližšie obecné zastupiteľstvo, kde poslanci sa dohodli, že pôjdu na obhliadku 

byt.jednotky. Zároveň dali úlohu obecnému úradu vyriešiť vecné bremeno zo ŠFRB na odpredaj 

byt. jednotiek v obytnom dome č. 258, ktoré sú obývané viac ako 30 rokov a potrebujú nutne 

opravu a údržbu. 

 

Žiadosť od p. Bajákovej, ktorá žiadala o odpredaj pozemkov č. CKN 187 o výmere 1914 m2 bola 

zobraná na vedomie a poslanci žiadali nejaký jednoduchý projekt alebo  podnikateľský zámer od 

Žilinskej prvej obchodnej s.r.o. 

 

Žiadosť od p. Šteinigerovej o  odkúpenie obecného pozemku č CKN 3603 vo výmere 1375 m2, 

bola zobraná na vedomie ale treba aby si p. Šteinigerová tam vyriešila prístupovú cestu, nakoľko 

v žiadosti nie je uvedený účel kúpy. Zároveň bola od p. Rudinského pripomienka, že treba 

vypracovať znalecký posudok, o ktorý bude zvýšená kúpna cena. 

 

Žiadosť o prevod vlastníckeho práva, ktorú sme zaslali na Faru Turzovka, kde cintorín  na parcele 

č. CKN 6326 vo výmere 1386 m2 je zapísaná v liste vlastníctva na Rímskokatolícku cirkev 

Turzovka bola poslancom prečítana. Kde p. Dzurinová upozornila poslancov, že daný pozemok 

budeme musieť odkúpiť, nakoľko sme dostali dotáciu na rozšírenie tohto cintorína a prečítala 

mail od Fary Turzovka, kde nám dali cenu 1,- € m2. Toto odkúpenie bolo poslancami 

jednohlasne schválené. 

Prítomní: 5 

 

Za: 5                Balošák Viliam         - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Rudinský Ján             -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

 

Žiadosť o zmenu otváracích hodín v pohostinstve U Majtána bol  poslancami jednohlasne  

schválené. 

Prítomní: 5 

 

Za: 5                Balošák Viliam         - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Rudinský Ján             -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 
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9./ Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 

Daný bod rokovania predložil p. Rudinský, bola založená komisia ktorá bola navrhnutá v zložení: 

 

- p.Rudinský 

- p. Suran 

- p. Polačková 

 

Pripomienky od p. Rudinského budú priložené k zápisnici. Schválenie komisie bolo poslancami 

jednohlasne. 

 

Za: 5                Balošák Viliam         - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Rudinský Ján             -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

 

 

10./ Diskusia 

 

     Diskusia prebiehala počas rokovania OZ. 

 

 

11./  Schválenie uznesenia: 

 

     Po vyčerpaní všetkých bodoch programu bol prečítaný návrh na uznesenie, ktorý bol 

jednohlasne schválený. 

 

 

Za: 5                Balošák Viliam         - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Rudinský Ján             -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 
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12./  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 07.10.2015     

 

 

 

Overovatelia:                                                                                        Dzurinová Helena 

                                                                                                                  starostka obce 

 

Poláčková Ľubomíra,............................  

 

Rudinský Ján      ,................................... 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


