
                                          Z á p i s n i c a  

 

  zo zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

01.12.2017 na Obecnom úrade v Dlhej nad Kysucou 

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

                        Ing.Kvašňovská Gabriela  -kontrolórka obce 

                        Hažík Miroslav           -poslanec obce 

            Balošák Viliam            -poslanec obce 

  Hažík Jaroslav            -poslanec obce 

  Dzurina Emil           -poslanec obce 

  Polačková Ľubomíra  -poslankyňa obce 

                       Suran Ľuboš                           - poslanec obce 

                       

 

    Na úvod zasadania  starostka obce privítala prítomných. Zároveň sa p. starostka opýtala 

prítomných poslancov či majú niečo na doplnenie programu. Keďže  z poslancov na 

doplnenie programu nemal nikto nič, p. starostka dala jeden bod a to: 

- VZN o miestnych daniach z nehnuteľnosti a VZN o miestnom poplatku. 

S programom súhlasili, začali rokovať. 

 

Prítomní: 5 

 

Za: 5                  

  Balošák Viliam          –poslanec obce     

         Hažík Miroslav - poslanec obce 

                        Polačková Ľubomíra  - poslankyňa obce 

             Dzurina Emil              –poslanec obce  

                        Suran Ľuboš               - poslanec obce   

 

Proti: 0 

    

 

Zdržal sa: 0 

    

 

2./ Voľba navrhovateľov, overovateľov a zapisovateľa 

 

Overovatelia: Balošák Viliam,  Polačková Ľubomíra 

 

Zapisovateľ:  Bc. Bernátová Zuzana 

 

 

 

3./ Kontrola plnenia uznesenia 

 

     V tomto bode programu p. starostka oboznámila poslancov, že ešte obci nebol predložený 

znalecký posudok zo strany p. Ing. Baranca Petra,  na odkúpenie pozemku CKN 4982/3 

o výmere 36 m2. Nakoľko medzi p. Barancom Petrom a p. Matejčíkovou Jozefínou nedošlo 



k dohode o odkúpení pozemku CKN 4982/2, ktoré bolo prerokované na obecnej komisií, 

komisia skonštatovala, že pokiaľ nebude zhoda medzi účastníkmi, pozemok ostáva vo 

vlastníctva obce.   

 

Kontrola plnenia uznesenia zobraná na vedomie. 

 

4./ I. úprava rozpočtu rok 2017 

 

     V tomto bode programu p. Bernátová vysvetlila všetky položky, ktoré sú na úpravu, bol 

vysvetlený i dôvod, ktorý prítomní poslanci zobrali na vedomie a jednohlasne schválili. 

Úprava rozpočtu tvorí prílohu zápisnice. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                      

                         Dzurina  Emil           –poslanec obce     

   Hažík Miroslav          - poslanec obce 

   Balošák Viliam          –poslanec obce   

   Poláčková Ľubomíra   - poslankyňa obce   

                         Suran Ľuboš                - poslanec obce 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

  

 

5./  Rozpočet na rok 2018 

 

     Pani starostka hovorila o tom, že poslanci obdržali návrh rozpočtu na rok 2018. Dala slovo 

p. Bernátovej, ktorá s poslancami prešla všetky položky. Po komunikácií s poslancami 

a hlavnou kontrolórkou, p. starostka vyzvala poslancov, či ešte ma niekto pripomienky. 

Keďže zo strany poslancov neboli vznesené už žiadne ďalšie pripomienky p. starostka dala 

hlasovať. Rozpočet tvorí prílohu zápisnice. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                      

                         Dzurina  Emil           –poslanec obce     

   Hažík Miroslav          - poslanec obce 

   Balošák Viliam          –poslanec obce   

   Poláčková Ľubomíra   - poslankyňa obce   

                         Suran Ľuboš                - poslanec obce 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

  

6./ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2018 

 

     Návrh rozpočtu obce na rok 2018 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Dlhá nad 

Kysucou. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a v dostatočnom rozsahu. Je 

predpoklad, že zostaveným rozpočtom budú zabezpečené všetky základné funkcie 

samosprávy. Podľa § 11 ods. 4 písm. b/ zák. č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu 



v rámci rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet 

obce a jeho zmeny. 

 

Na základe uvedeného hlavný kontrolór obce odporučil, Obecnému zastupiteľstvu obce 

Dlhá nad Kysucou, rozpočet Obce Dlhá nad Kysucou na rok 2018 schváliť. 

 

Poslanci uvedené stanovisko zobali na vedomie. 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce Dlhá nad Kysucou na rok 2018 tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

 

7./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2018 

 

     Harmonogram plánovaných zasadnutí všetci poslanci obdržali. K návrhu plánu nemali 

žiadne pripomienky. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 jednohlasne schválili. 

 

Tvorí prílohu zápisnice. 

       

 

     Prítomní: 5 

Za: 5                      

                         Dzurina  Emil           –poslanec obce     

   Hažík Miroslav          - poslanec obce 

   Balošák Viliam          –poslanec obce   

   Poláčková Ľubomíra   - poslankyňa obce   

                         Suran Ľuboš                - poslanec obce 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

  

8./ Harmonogram plánovaných zasadnutí OZ na rok 2018 

 

     Harmonogram plánovaných zasadnutí OZ na rok 2018 poslanci obdržali, neboli žiadne 

pripomienky. Harmonogram jednohlasne schválili.  

 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                      

                         Dzurina  Emil           –poslanec obce     

   Hažík Miroslav          - poslanec obce 

   Balošák Viliam          –poslanec obce   

   Poláčková Ľubomíra   - poslankyňa obce   

                         Suran Ľuboš                - poslanec obce 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

  

 



9./ VZN Obce Dlhá nad Kysucou o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, 

     VZN Obce Dlhá nad Kysucou o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a za drobné stavebné odpady, 

     VZN s Obce Dlhá nad Kysucou o nakladanými komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi. 

 

 

     Poslanci Obecného zastupiteľstva na uzniesli, že uvedené VZN Obce ponechať naďalej 

v platnosti. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                      

                         Dzurina  Emil           –poslanec obce     

   Hažík Miroslav          - poslanec obce 

   Balošák Viliam          –poslanec obce   

   Poláčková Ľubomíra   - poslankyňa obce   

                         Suran Ľuboš                - poslanec obce 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

  

 

5./ Záver 

  

Na záver starostka skonštatovala, že všetky body programu boli vyčerpané, poslanci nemali 

žiadne pripomienky a dotazy, poďakovala prítomným poslancom za účasť popriala im 

príjemné sviatky a zasadanie ukončila. 

 

 

 

V Dlhej nad Kysucou 

01.12.2017   

 

 

 

 

 

Overovatelia:                                                                                        Dzurinová Helena 

Balošák Viliam              ..................................                                      starostka obce 

Poláčková Ľubomíra    .................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


