
                                          Z á p i s n i c a  

 

  zo zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

14.12.2015 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 

  Suran Ľuboš            - poslanec obce 

                        Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce   

                        Kanda Ladislav         - hl. kontrolór 

 

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

uznášania schopné. Oboznámila prítomných s programom.  

Na doplnenie programu: 

 

A./ Hl. kontrolór Kanda Ladislav – predložil Stanovisko kontrolóra k rozpočtu 2016 : 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

B./ Poslanec p. Hažík Jaroslav – odkúpenie bytu v bytovom dome č.200 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

C./ Prečítala zapisovateľka Bc. Bernátová od poslanca p. Rudinského  

- Návrh na zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou dňa 

14.12.2015, ktoré je priložené k zápisnici  
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Prítomní: 5 

Za: 0                  

Proti: 5  Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Zdržal sa: 0 

 

 

D./ Ďalej boli poslanci oboznámený s informáciou, ktorú zaslal p. Rudinský mailom na obecný 

úrad v Dlhej nad Kysucou, ohľadom zvukového a obrazového nahrávania záznamov z obecného 

zastupiteľstva. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

E./ List zaslaný p. Rurdinským na mail pre starostku obce, poslancov a občanom obce Dlhá nad 

Kysucou.  

 

Prítomní: 5 

Za: 0                  

Proti: 5  Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Zdržal sa: 0 

 

 

Po pre jednaní bol program jednohlasne schválený. 

 

 

Program: 

  1./ Otvorenie zasadnutia 

  2./ Určenie zapisovateľa a overovateľom zápisnice   

  3./ Kontrola plnenia uznesenia  

  4./ Stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu úveru 

  5./ Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku TKO 
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 6./ Schválenie VZN o miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady 

  7./ Schválenie VZN o nakladaní s odpadom v obci Dlhá nad Kysucou 

  8./ Schválenie nájomnej zmluvy – obchod, MK – kostol, 

  9./ Schválenie úpravy rozpočtu pre rok 2015 a rozpočet pre rok 2016 

10./ Schválenie kúpnopredajných zmlúv 

11./ Diskusia 

12./ Schválenie uznesenia 

13./ Záver    

 

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 a hl. kontrolórovi boli splnené. 

 

4./ Stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu úveru 

 

     Stanovisko hl. kontrolóra k úveru poslanci obdŕžali, kde bola pripomienka ešte z obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 07.10.2015, kde opakovane žiadal poslanec p. Rudinský 

o preverenie použitia finančných prostriedkov k úveru z PRIMA banky vo výške 131.000,- €.  

Správa zobratá na vedomie. 

 

5./ Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

 

     Návrh VZN všetci poslanci obdržali, zároveň boli oboznámení zo zmenou koeficientu na 

0,040 € pre rodinné domy, pre občanov v bytoch 0,010 € a pre chatárov 0,053 € za 1 liter alebo 

dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Tieto uvedené koeficienty 

jednohlasne poslanci schválili. Zároveň p. starostka Dzurinová  vyzvala poslancov, či majú 

nejaké pripomienky k VZN. Keďže neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany občanov, ktorí 

boli informovaní na základe mailovej stránky obce a úradnej tabule, ani poslancami VZN bolo 

jednohlasne schválené. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 
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                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

  

6./ Schválenie VZN o miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady 

 

     S návrhom VZN boli poslanci oboznámení, boli im prednesené zmeny, ktoré sa týkali 

žetónového systému a to, že obdržia na osobu občania 2 žetóny, pri zakúpení nad rámec dostanú 

ďalšie za polovičnú cenu, pokiaľ žetóny nevyčerpajú do konca kalendárneho roka , prenášajú sa 

do nasledujúceho roka. Neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci ho jednohlasne 

odsúhlasili. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

7./  Schválenie VZN o nakladaní s odpadom v obci Dlhá nad Kysucou 

 

     S návrhom VZN boli poslanci oboznámení, neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci ho 

jednohlasne odsúhlasili. 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

8./ Schválenie nájomnej zmluvy – obchod, MK – kostol, odkúpenie bytu 

 

  V tomto bode programu bolo na začiatok pre jednané schválenie nájomnej zmluvy pre obchod 

v byt. dome 296, kde poslanci navrhli aby pre začiatok bol odpustený nájom na 3 mesiace, kým sa 

obchod zabehne. Zároveň boli predložené aj otváracie hodiny, ktoré tiež  jednohlasne schválili. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 
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                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Ďalej hlasovali za  nájomnú zmluvu MK ku kostolu, ktorú tiež jednohlasne schválili. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Na záver rokovania tohto bodu p. poslanec J.Hažík predniesol poslancom požiadavku na 

odkúpenie bytu v bytovom dome č. 200, ktoré poslanci prediskutovali a jednohlasne schválili. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

9./ Schválenie úpravy rozpočtu pre rok 2015 a rozpočet pre rok 2016 

 

V tomto bode programu boli poslancom vysvetlené jednotlivé položky rozpočtu 2015 a ich 

čerpanie, kde sa všetci zhodli, že tie položky, ktoré boli prečerpané alebo nebolo na nich dané do 

rozpočtu nič a bolo čerpanie treba upraviť z položky, ktorá bola vo výdavkov na ZŠ s MŠ Dlhá 

nad Kysucou vo výške 51.787,92 €. Zároveň túto úpravu odsúhlasili a jednohlasne schválili 

a daná úprava rozpočtu pre rok 2015 tvorí prílohu zápisnice. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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Ďalej poslanci obdržali návrh rozpočtu na rok 2016, kde už na začiatku tohto bodu programu hl. 

kontrolór L. Kanda podal stanovisko k rozpočtu na rok 2016 s tým, že odporúča schváliť 

predložený návrh rozpočtu na rok 2016. Správa zobraná na vedomie. Taktiež boli prejedané 

a vysvetlené všetky položky rozpočtu na rok 2016. Poslanci nemali pripomienky a daný rozpočet 

na rok 2016 schválili a bude zverejnený na internetovej stránke obce Dlhá nad Kysucou. 

 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

10./ Schválenie kúpnopredajných zmlúv 

 

Kúpnopredajné zmluvy boli predložené, nakoľko boli vypracované geometrické plány 

k jednotlivým pozemkom, budú postupne posielané na zápis v Správe katastra Čadca. Ako 

posledné pôjdu na zápis kúpnopredajné zmluvy pozemkov nad radovou výstavbou v časti sídlisko 

u Bogaňa.  Po prerokovaní boli kúpnopredajné zmluvy jednohlasne schválené. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

11./ Informácia p. Rudinského  

 

Poslancom boli prečítané dané informácie, ktoré p. poslanec Rudinský predložil mailom, na  ktoré 

reagovali jednoznačné všetci prítomný poslanci negatívne, nakoľko jeho hlavnou požiadavkou 

bolo zvukové alebo obrazové nahrávanie obecného zastupiteľstva. Ďalej sa jednohlasne uzniesli, 

že nakoľko v obci nie je káblová televízia  nepotrebujeme z obecného zastupiteľstva vyhotovovať 

zvukové a ani obrazové záznamy.  Podotkli, že zo sedenia obecného zastupiteľstva sú podrobne 

vypracované zápisnice, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke obce Dlhá nad Kysucou a na 

úradnej tabuli. Po prerokovaní tohto bodu poslanci jednohlasne schválili aby sa dané zvukové alebo 

obrazové nahrávanie obecného zastupiteľstva nevyhotovovalo do konca tohto volebného obdobia. 
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Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

12./ Diskusia 

 

V diskusií boli poslancom predložené projekty, ktoré sú už vypracované a žiadosti budú postupne 

podávané. Ide o:  

- výstavba rekonštrukcia miestnej komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok 

- výstavba detských ihrísk v obci Dlhá nad Kysucou 

- výstavba námestíčka a oddychových parkov 

- kamerový systém a výmena svietidiel na verejnom osvetlení 

Zároveň boli poslanci informovaní o projekte, ktorý je podaný a čakáme na výsledok – 

rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dlhá nad Kysucou. 

Ďalej starostka p. Dzurinová informovala poslancov, že na prestavbu  materskej škôlky sme dostali 

dotáciu vo výške 40.000,- € ako i na rozšírenie cintorína 6.900,-€.  

  

11./  Schválenie uznesenia: 
 

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

schválený. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 Balošák Viliam        - poslanec obce 

                         Hažík Jaroslav          - poslanec obce 

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš              -poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

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. 
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V Dlhej nad Kysucou 22.12.2015     

 

 

 

Overovatelia:                                                                                        Dzurinová Helena 

                                                                                                                  starostka obce 

 

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

 

Balošák Viliam   ,................................... 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


