
                                          Z á p i s n i c a  

 

  zo zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa  

09.12.2016 na Obecnom úrade v Dlhej nad Kysucou 

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

                        Suran Ľuboš              -poslanec obce 

                        Hažík Miroslav          -poslanec obce 

                        Rudinský Ján             -poslanec obce 

                        Dzurina Emil             -poslanec obce 

  Balošák Viliam          -poslanec obce 

                        Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce 

  Ing.Kvašňovská Gabriela – kontrolórka obce                        

 

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

prítomných poslancov či majú niečo na doplnenie programu. Nikto s poslancov nepredložil 

nič na doplnenie programu preto p. starostka dala zahlasovať za program, ktorý jednohlasne 

schválili. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                          

                          

                         Hažík Miroslav         - poslanec obce 

   Dzurina Emil  - poslanec obce 

   Balošák Viliam - poslanec obce 

                         Suran Ľuboš             - poslanec obce 

   Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2./ Voľba navrhovateľov, overovateľov a zapisovateľa 

 

 p. starostka navrhla overovateľa zápisnice p. Poláčkovú a p. V. Balošák a dala p. 

poslancom odhlasovať. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                  

  Suran Ľuboš              - poslanec obce 

                          Hažík Miroslav         - poslanec obce 

    Dzurina Emil  - poslanec obce 

    Balošák Viliam  - poslanec obce 

    Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

                          

Overovatelia: Poláčková Ľubomíra, Viliam Balošák 

 

Zapisovateľ:  Bc. Bernátová Zuzana 

 



3./ Kontrola plnenia uznesenia 

 

          P. starostka začala hovoriť o tom, že v tomto bode rokovania bolo iba vybavovanie 

obecných záležitostí, ktoré sa plnia priebežne.  

 

                     

4./ Schválenie rozpočtu na rok 2017, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 

2017  

 

P.starostka oznámila poslancom, že dané materiály obdŕžali všetci poslanci a či majú 

pripomienky k II. úprave rozpočtu a k rozpočtu pre rok 2017. Zároveň podotkla, že má k tomu 

iba toľko, že sa minulý rok upravoval a nakoniec sme došli k takým sumám, ako bol 

schválený na začiatku roka 2016. Daný rozpočet aj schválila p. kontrolórka, aby sme ho 

ponechali taký, aký sme ho teraz zostavili a navrhla p. starostka aby sme ho v priebehu roka 

ak dostaneme nejaké dotácie upravili. 

Keďže k úprave rozpočtu a rozpočtu na rok 2017 neboli žiadne pripomienky dala p. starostka 

poslancom odhlasovať rozpočet na rok 2017 a úpravu rozpočtu, ktorú jednohlasne schválili. 

 

Prítomní: 5 

Za: 5                 

                          Hažík Miroslav         - poslanec obce 

    Dzurina Emil  - poslanec obce 

    Balošák Viliam  - poslanec obce 

    Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce 

  Suran Ľuboš               - poslanec obce     

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

5./ Všeobecné záväzné nariadenie Obce Dlhá nad Kysucou č.01/2016 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Na začiatku tohto bodu rokovania p. starostka oznámila, že  všetky tieto VZN aj s ostatnými 

dokumentmi boli riadne vyvesené na internetovej stránke, ako i na úradnej tabuli. 

Zároveň podotkla, že to mohli občania pripomienkovať ak mali záujem, a by sme to 

rozoberali na obecnej komisií ako i na obecnom zastupiteľstve, ale nebola vznesená žiadna 

pripomienka okrem jednej, ktorú nám poslal mailom p. Rudinský. V tom začala čítať 

požiadavku od p. Rudinského  p.Bernátová ale ju prerušil príchod poslanca Rudinského na 

rokovanie obecného zastupiteľstva.  V danej požiadavke p. Rudinský žiada: 

- počet žetónov na osobu, ktoré obec vydáva pre obyvateľov rodinných domov /4 

žetóny/ 

- aby boli žetóny neprenosné do ďalšieho roka 

- aby boli žetóny viazané na rodinný dom s daným popisným číslom 

- aby sa finančne zvýhodnili obyvatelia, ktorí aktívne separujú / navrhuje systém 

s čiarovými kódmi/ 

Zároveň oboznámila poslancov, nad objemový odpad nás vychádza priemerne za rok  500€, 

VOK priemer asi 3 x do roka, pri cintoríne U Valčuhov je to aj viac krát do roka je asi 2000 €,  

preprava popolníc je 1500€ t.j spolu 4000€ mi ako obec za rok zaplatíme 10000€, ostane nám 

6000€  a vyberieme od občanov 3800 €, takže doplácame približne 2200€ na občanov. 

Podotkla, že za ten rok 2016 si nik neprišiel dokúpiť žetóny vrátane p. Rudinského a počet 



žetónov je podľa nej dostačujúci. P. Rudinský zareagoval na to, že býva cez rok stále preč 

a že o počte žetónov diskutuje, už druhý rok, že za 10€ už dostávajú na základe jeho podnetu 

2 žetóny občania a na ďalší rok navrhuje 4 žetóny, nakoľko sa mu zdá cena poplatku za 

žetóny vysoká, po jeho výpočtov  tvrdí, že naši občania platia jeden z najdrahších odpadov 

v celej Slovenskej republike.  

Po dlhšej diskusií, kde opakovane stále žiadal p. Rudinský 4 ks žetónov za rovnakú cenu dala 

p, starostka odhlasovať poslancov návrh všeobecné záväzné nariadenia Obce Dlhá nad 

Kysucou č.01/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

v takom znení ako bol riadne zverejnení, teda s poplatkom 9,96 € a počtom žetónov 2 kusy.  

Prítomní: 6 

Za: 5                 

                          Hažík Miroslav         - poslanec obce 

    Dzurina Emil  - poslanec obce 

    Balošák Viliam  - poslanec obce 

    Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce 

  Suran Ľuboš               - poslanec obce    

  

Proti: 1   Rudinský Ján       -  poslanec obce 

 

Zdržal sa: 0 

 

6./ Všeobecné záväzné nariadenie Obce Dlhá nad Kysucou č.02/2016 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

p.starostka vysvetlila čoho sa týka dané všeobecne záväzne nariadenie a dala poslancom 

odhlasovať, kde ho jednohlasne schválili.   

 

Prítomní: 6 

Za: 6                 

                          Hažík Miroslav         - poslanec obce 

    Dzurina Emil  - poslanec obce 

    Balošák Viliam  - poslanec obce 

    Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce 

  Suran Ľuboš               - poslanec obce     

    Rudinský Ján       -  poslanec obce 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

 

7./ Všeobecné záväzné nariadenia Obce Dlhá nad Kysucou č.03/2016 o nakladaní z 

komunálnymi odpadmi a s  drobnými stavebnými odpadmi 

 

K danému všeobecne záväznému nariadeniu neboli vznesené žiadne námietky, tak ho dala p. 

starostka odhlasovať. 

 

Prítomní: 6 

Za: 6                 

                          Hažík Miroslav         - poslanec obce 

    Dzurina Emil  - poslanec obce 

    Balošák Viliam  - poslanec obce 



    Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce 

  Suran Ľuboš               - poslanec obce     

    Rudinský Ján       -  poslanec obce 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

 

8./  Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti CKN-2374 

 

V tomto bode p. starostka vysvetlila, že je to pozemok pri cintoríne u Valčuhov, pod ktorým 

je  plechová búda. Zároveň im oznámila, že už má p. Chudej aj po dedičskom konaní takže je  

daný pozemok vy sporia daný a že by sme tam spravili parkovisko. Cena by bola taká istá ako 

sme okupovali pozemok od p. Stopku t.j. 4,-€/m2 celkom by nás to stalo 2.412,- €. V tomto 

bode rokovanie žiadal p. Rudinský o vytvorenie prehlásenia, v ktorom by sa  obecné 

zastupiteľstvo uznieslo dňa 09.12.2016 , že v prípade predaja pozemku CKN – 2375/1 kat. 

územie Turkov od p. Stopku pri cintoríne u Valčuhov má vážny záujem o odkúpenie daného 

pozemku.  

Na záver tohto bodu rokovania p. starostka sa opýtala, či majú p. poslanci nejaké námietky a 

dala odhlasovať poslancom 

 

Prítomní: 6 

Za: 6                 

                          Hažík Miroslav         - poslanec obce 

    Dzurina Emil  - poslanec obce 

    Balošák Viliam  - poslanec obce 

    Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce 

  Suran Ľuboš               - poslanec obce     

    Rudinský Ján       -  poslanec obce 

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

 

 

9./ Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017 

 

K tomuto bodu rokovania boli poslancom riadne a včas doručené materiály. Pri tomto bode 

rokovania žiadal p. Rudinský o prešetrenie systému prideľovania bytov od p. kontrolórky. 

V tom mu p. starostka vysvetlila, že dané byty sa prideľujú podľa príjmu, ktorý je potrebný na 

doloženie k žiadosti a podľa poradia doručenia žiadosti o byt. 

Na záver sa p. starostka sa opýtala či majú nejaké námietky a dala odhlasovať poslancom plán 

kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1.polrok 2017. 

 

Prítomní: 6 

Za: 6                 

                          Hažík Miroslav         - poslanec obce 

    Dzurina Emil  - poslanec obce 

    Balošák Viliam  - poslanec obce 

    Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce 

  Suran Ľuboš               - poslanec obce     

    Rudinský Ján       -  poslanec obce 



Proti: 0 

 

Zdržal sa: 0 

 

10./ Návrhy od p. Rudinského 

 

P.starostka oznámila poslancom, že materiály boli poslancom riadne a včas doručené  nech sa 

vyjadria a týkajú sa: 

- Pravidla zverejňovania informácií prostredníctvo internetovej stránky obce Dlhá nad 

Kysucou 

- Rokovací poriadok stálych komisií obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Kysucou   

Návrh č. 1 - Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvo internetovej stránky obce Dlhá 

nad Kysucou 

V  tomto návrhu  sa p. Rudinského  p. kontrolórka obce opýtala, že čo nebolo zverejnené. P. 

Rudinský začal hovoriť o zmluve, ktorú v závere rokovania mal ako prvý hneď po podpise 

s ňou  prišiel na obecný úrad, takže sa ho p. starostka opýtala, odkiaľ ju mal. Ďalej sa p. 

Rudinský opýtal na zverejnenie harmonogramu obecnej komisie, p. starostka sa vyjadrila 

k tomu iba toľko, že sa schádza v tom týždni, kedy je obecné zastupiteľstvo a ako to členom 

obecnej komisie vyhovuje. Zaoberajú sa bodmi programu obecného zastupiteľstva. Tak ako to 

bolo už na viacerých obecných zastupiteľstvách povedané. P. Rudinský žiadal o vytvorenie 

oznámenia na internetovej stránke, že sa dňa .... schádza obecná komisia. Na záver dala p. 

starostka poslancom odhlasovať. 

Návrh č. 1 - Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvo internetovej stránky obce Dlhá 

nad Kysucou 

 

Prítomní: 6 

Za: 1                 

  Rudinský Ján       -  poslanec obce 

       

Proti: 0 

 

Zdržal sa: 5   Dzurina Emil  - poslanec obce 

    Balošák Viliam  - poslanec obce 

    Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce 

  Suran Ľuboš               - poslanec obce     

    Hažík Miroslav       -  poslanec obce 

 

Návrh č. 2 – Rokovací poriadok stálych komisií obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad 

Kysucou   

 

Prítomní: 6 

Za: 1                 

  Rudinský Ján       -  poslanec obce 

       

Proti: 2   Dzurina Emil  - poslanec obce 

    Balošák Viliam  - poslanec obce 

 

Zdržal sa: 3      Poláčková Ľubomíra –poslankyňa obce 

  Suran Ľuboš               - poslanec obce     

    Hažík Miroslav       -  poslanec obce 



 

11./ Záver 

 

Na záver p. starostka všetkým prítomným poďakovala a oznámila poslancom, že na obecné 

zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať  v piatok 10.03.2017 bude pripravený aj harmonogram 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

V Dlhej nad Kysucou 

27.12.2016      

 

Overovatelia:                                                                                        Dzurinová Helena 

                                                                                                                  starostka obce 

 

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

 

Balošák Viliam     ................................. 


