Zápisnica č. 4/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.09.2017
v Dlhom nad Cirochou
Miesto rokovania : zasadačka Obecného úradu Dlhé nad Cirochou
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :

1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie návrhovej komisie

3.

Kontrola uznesení

4.

Plnenie a úprava rozpočtu za 1-8/2017

5.

Rôzne ( ţiadosti, projekty...)

6.

Diskusia

7.

Návrh na uznesenie

8.

Záver

K bodu č. 1
Obecné zastupiteľstvo otvoril starosta obce Ing. Ján Kníţ. V úvode privítal prítomných
poslancov oboznámil ich s programom rokovania a zároveň vyzval na hlasovanie.
Všetci prítomní poslanci hlasovali za prednesený program.
K bodu č. 2
Starosta obce určil
zapisovateľku :

Ing. Anna Tulenková

overovateľov zápisnice:

Ing. Jozef Januš
p. Mária Kohutová

návrhovú komisiu:

MVDr. Vladimír Fencák
p. Ján Kováč
Mgr. Jozef Chvostaľ

Všetci prítomní poslanci hlasovali za prednesené návrhy.

K bodu č. 3
Kontrola uznesení OZ
Starosta – konštatoval, ţe úlohou z predchádzajúceho zasadnutia bolo pozvať na zasadnutie
Mgr. Michala Paľovčíka – správcu farnosti a p. riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Ľubicu Biľanskú
starosta vyzval poslancov k otázkam.
Ing. Lelková – vysvetlila, ţe dôvodom pozvania bolo navýšenie počtu hodín náboţenstva
a zároveň dodala, ţe počula dobré ohlasy od rodičov na to, ţe náboţenstvo v treťom
a deviatom ročníku vyučuje duchovný.
Riaditeľka – poznamenala, ţe nemá výhrady voči tomu, aby

duchovný vyučoval

náboţenstvo.
Farár – k pozvaniu dodal, ţe nevidí dôvod k nejakým pochybnostiam z jeho stany.
V minulosti vyučoval jedenásť rokov. Keď prišiel do našej farnosti na škole uţ vyučoval
náboţenstvo Mgr. Dráb. Nevidel dôvod učiteľovi uberať hodiny, alebo skracovať úväzok.
,, Pozrel som sa na to ako človek. Učiteľ Dráb vyštudoval katolícku univerzitu nevidel som
problém s vyučovaním. Nevidím ho ani teraz. Nebránim sa tomu, rád budem vyučovať.“
Myslí si, ţe spolupráca so starostom ako zástupcom obce ako aj so školou je dobrá. Vyzval
prítomných, ak majú nejaké otázky nie len k výučbe, ale aj z iných oblastí aby sa pýtali.
Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie otázky poďakoval za pozvanie.
Starosta – poďakoval duchovnému za účasť a vysvetlenie.
V tomto bode p. riaditeľka poţiadala o slovo, aby mohla odprezentovať svoju ţiadosť
o navýšenie príspevku pre materskú školu a školský klub detí. Dodala, ţe poplatok nebol
zvyšovaný od r. 2009. Škola nemá financie na pokrytie potrieb pre MŠ a ŠKD.
MVDr. Fencák - ,, čo konkrétne potrebujete zakúpiť? Obec to môže zakúpiť jednorázovo a do
budúcna sa pouvažuje o zvýšení. Lebo po 1 jedno euro to budete zbierať ...“
Riaditeľka - ,, do škôlky je nutné zakúpiť dva notebooky, do školského klubu detí edukatívne
hračky.“
Zároveň oboznámila zastupiteľstvo, ţe škola poţiadala o dotáciu na asistenta učiteľa vo výške
62 000 € (3 pracovné miesta), pričom škola sa bude podieľať na spolufinancovaní 5%. Bola
by rada, ak by tento projekt vyšiel.
p. Kohútová - zaujímala sa, aké vzdelanie musí mať asistent učiteľa.
Riaditeľka - ,, minimálne stredoškolské s pedagogickým zameraním“
Starosta – navrhol, aby sa poslanci vyjadrili k ţiadosti o navýšenie príspevku.
Hlasovanie.

,, Kto je za navýšenie príspevku pre materskú školu z 2,50 € na 3,00 € a pre školský klub detí
z 5 € na 6 € ?“
Hlasovanie: za 7

proti 0

zdržal sa 1 (Kováč)

K bodu č. 4
Plnenie a úprava rozpočtu za 1-8/2017
Starosta – vyzval p. Krivjanskú, aby vysvetlila plnenie rozpočtu po jednotlivých poloţkách.
Všetci poslanci mali plnenie rozpočtu doručené domov spolu s pozvánkou.
p. Krivjanská – vyzvala poslancov k otázkam alebo pripomienkam. Nakoľko neboli ţiadne
pripomienky k poloţkám v rozpočte. Po prečítaní poloţiek skonštatovala, ţe plnenie beţného
rozpočtu je 70%. Plnenie kapitálového rozpočtu je 67,82 %, čo je adekvátne obdobiu.
Ing. Lelková – navrhla rozdeliť podkapitoly Kudzeľ a spoločenské aktivity.
Starosta – navrhol hlasovanie.
,, Kto je za schválenie plnenia rozpočtu, tak ako bol prednesený? “
Všetci prítomní poslanci hlasovali za prednesené návrhy.
MVDr. Fencák – zaujímal sa o výberové konanie na spevnenie oplotenia cintorína č.2
Starosta – vysvetlil: ,, výberové konanie musí robiť oprávnená osoba nemôţe to vykonávať
obec ani obecné zastupiteľstvo. Pre nás to vykonával Ing. Janko, ktorý s nami spolupracoval
aj pri ŠFM“ následne predloţil k nahliadnutiu celú dokumentáciu.
Ing. Januš – vyslovil obavu či sa oplotenie pri cintoríne neprevalí.
Ing. Lelková – ,, za prácu je zodpovedná firma, ktorá ju vykonáva “
K bodu č. 5
Rôzne
Starosta - informoval poslancov o ţiadosti p. Štefana Dzurka o vysporiadanie pozemkov,
ktoré vedu cez rómsku osadu. K ţiadosti doloţil geometrický plán vypracovaný
Ing. Maţeríkom v ktorom nie je vyznačená cesta. Zároveň dodal, ţe ţiadna miestna
komunikácia nie je vysporiadaná. Týmto sa spustí reťazová reakcia. Pán Dzurko neţiadal
vysporiadanie skôr, ale vyčkal kým sa vloţia všetky siete a kanalizácia.

Pripomenul poslancom, ţe územný plán bol schválený a neboli voči nemu vznesené ţiadne
námietky.
Mgr. Chvostaľ - ,, rozdiel je v tom, ţe v jeho prípade je to celá parcela.“
MVDr. Fencák – navrhol prizvať p. Dzurka na zasadnutie OZ.
Ing. Lelková - ,, ak to má na liste vlastníctva je to jeho. “ zároveň navrhla, aby sa starosta a
jeho zástupca stretli s p. Dzurkom osobne.
Mgr. Chvostaľ – navrhol, aby sa občanom zníţila daň za miestne komunikácie.
Starosta –,, máme najniţšie miestne dane a poplatky v okolí “ následne poţiadal poslancov
o stanovisko k ţiadosti p. Dzurka.
Poslanci sa spoločne zhodli, ţe obec v súčasnosti nie je v stave, aby mohla vysporiadať
pozemky pod miestnymi komunikáciami.
,, Kto je za, aby sa odpovedalo na žiadosť p. Dzurka tak ako sme sa zhodli?
Všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Starosta – v rôznom ďalej informoval poslancov o výdavkoch na obecnú akciu ,, Dlţanský
kotlík“. Zároveň predloţil vyúčtovanie k nahliadnutiu. Celkové výdavky boli v hodnote
3599,85 € (K nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu)
Zdôraznil, ţe budúci rok bude

10. jubilejný ročník uţ teraz sa treba zamýšľať nad

programom. Pripomenul, ţe väčšina lepších skupín je uţ obsadená.
Zateplenie stropu a rekonštrukcia telocvične
Starosta – informoval poslancov o výzve do ktorej by sa rád zapojil spolu so základnou
školou. Týka zateplenia stropu telocvične, výmeny podláh, dobudovania spŕch. Sú to veci
ktoré sú nevyhnutné k tomu, sa tam mohli okrem tréningov organizovať aj rôzne súťaţe.
V konečnom dôsledku to bude prospešné hlavne pre naša deti. K tomu, aby sme sa mohli
uchádzať o dotáciu je potrebné schváliť 10% spoluúčasť.
MVDr. Fencák - poznamenal, ţe pokiaľ je moţnosť treba sa do projektov zapájať. Pokiaľ
môţeme získať podporu z fondov. Poslanci súhlasili.
Starosta navrhol hlasovanie.
,, Kto je za predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 8 931,00 EUR?“
Všetci prítomní poslanci hlasovali za

Starosta – výzva na doplnenie komunálnej techniky je ďalšia zo ţiadosti, ktorú plánujeme
podať na nákup drviča s vozíkom. Je to prídavné zariadenie k vozidlu, ktoré máme na kosenie
a odhŕňanie.
Poslanci sa zhodli, ţe pokiaľ je moţnosť získať prostriedky z fondov treba sa do projektu
zapojiť. Následne navrhol hlasovanie.
,, Kto je za, aby sme sa zapojili do projektu na doplnenie komunálnej techniky? “
Všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Strieborný podvečer
Starosta – pripomenul poslancom, ţe plánujeme tradične aj tento rok podujatia pre
dôchodcov. V programe by mali vystúpiť miestna skupina Kudzeľ, dievčenská

skupina

ZARIANNA a deti materskej a základnej školy. Občerstvenie je plánované tak ako minulý
rok.
Ing. Lelková - navrhla, aby sa pripravil stôl aj pre účinkujúcich.
Púť Belá nad Cirochou
Ing. Lelková - informovala prítomných o púti, ktorej sa zúčastnilo asi 50 ľudí. Bolo lepšie
ako minulý rok. Bolo to organizované ako procesia.
Oplotenie cintorína
Starosta – oboznámil poslancov s prácami pri cintoríne č. II., ktoré finišujú vymenilo sa
pletivo. Ešte je potrebné uloţiť dlaţbu a upraviť terén zároveň poznamenal, ţe do budúcnosti
sa plánuje aj úprava cintorína č.3.
Detské ihrisko
Starosta – informoval o vybavení detského ihriska v bývalej MŠ. Prvky sú osadené je
upravený aj terén. Pribudnúť by mali ešte tri prvky, ale tie sa osadia pravdepodobne aţ na jar.
Ing. Lelková – pripomenula zasypanie bývalej ţumpy.
Výstavba optickej siete
Starosta – k výstavbe optickej siete dodal, ţe aktuálne sa fúkajú optické vlákna. Do konca
roka 2017 by mala byť hotová ulica Hlavná. Na jar sa plánuje úprava chodníka.

Ing. Januš –

k detskému ihrisku poznamenal, ţe je vyuţívané kaţdý deň chodia tam

mamičky s deťmi ale aj ţiaci.
Starosta – ďalej pokračoval, ţe projekt rekonštrukcie bývalej MŠ by mal byť dokončený
spolu s prílohami do konca roka. Následne nechal kolovať návrh rekonštrukcie strechy.
Mgr.Chvostaľ- podľa neho by bola vhodnejšia sedlová strecha.
Ţiadosť TJ o usporiadanie tanečnej vianočnej zábavy 25.12.2017.
Ing. Januš - navrhol, aby sa zábava uskutočnila 26.12.2017. Stále sa robili zábavy na
Štefana. 25.12.2017 by mal byť kaţdý doma s rodinou.
Starosta – navrhol hlasovanie
,, Kto je za, aby sa tanečná zábava zorganizovala 26.12.2017?“
Hlasovanie: za 7

proti 0

zdržal sa 1 (Hrehová)

Bod č. 6
Diskusia
MVDr. Fencák – zaujímal sa kto zrealizoval oplotenie pri parku.
Starosta – vysvetlil, ţe oplotenie bolo preberané a odsúhlasené uţ minulý rok. Bolo to
konzultované s architektom, ktorý odporúčal drevené oplotenie a agátové drevo je
najvhodnejšie. Stĺpiky sú ošetrené proti poveternostným vplyvom.
Ing. Lelková -

poznamenala, ţe

si nepamätá, aby sa hovorilo o agátových kolíkoch.

Navrhla, ţe by bolo vhodné, aby sa aspoň na dvoch miestach otvoriť oplotenie, aby mohli
občania z cesty vojsť do parku.
Starosta – ,, nemám nič proti otvoríme oplotenie na dvoch miestach.“
Mgr. Chvostaľ- navrhol umiestniť lavičku na druhu stranu cesty (autobusová zastávka
smer Snina)
Starosta – súhlasil, zároveň oznámil, ţe lavička je uţ pripravená a v najbliţších dňoch sa
osadí. Plánuje sa ešte montáţ prístrešku.
Ďalej informoval poslancov o novej pohrebnej sluţbe, ktorá si robí reklamu v obci. Zároveň
vyslovil obavu, aby nám súčasná pohrebná sluţba neobrátila chrbtom a znova bude problém
s pochovávaním.

MVDr. Fencák – navrhol, aby sa jednalo aj s druhou firmou ak je to výhodnejšie pre
občanov.
Starosta –dodal, ţe ak sa ohlásia je otvorený spolupráci ak to bude v prospech občanov.
Vyzval na ďalšie príspevky.
Keďţe neboli ţiadne
prednesenie uznesenia.

príspevky ani otázky do tohto bodu programu vyzval na

Bod č. 7
Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27.09.2017 po prerokovaní materiálov,
vznesených diskusných príspevkov a v súlade s úlohami na nasledujúce obdobie prijíma toto:

u z n e s e n i e č. 4/2017

a)

schvaľuje

- zapisovateľku :

Ing. Anna Tulenková

- overovateľov zápisnice:

Mária Kohutová, Ing. Jozef Januš

- návrhovú komisiu:

MVDr. Vladimír Fencák, p. Ján Kováč, Mgr. Jozef Chvostaľ

- ţiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie poplatku v MŠ z 5 € na 6 € s ŠKD z 2,50 € na 3 €,
- plnenie rozpočtu k 31.08.2017,
- predloţenie ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania
ţiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične ZŠ s MŠ Dlhé
nad Cirochou a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 8 931,00 EUR,
- predloţenie ţiadosti o nenávratný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020,
- nákup komunálnej techniky,

b) berie na vedomie
- plnenie rozpočtu za obdobie 01/2017-08/2017,
- vyúčtovanie obecnej akcie ,, Dlţanský kotlík“,
- informácie o príprave akcie,, Strieborný podvečer“
- informáciu o projekte ,, Prístavba poţiarnej zbrojnice“,
- informáciu o výstavbe optickej siete,
- informáciu o stave príprav na obnovu budovy bývalej MŠ
c) neschvaľuje – ţiadosť p. Štefana Dzurka

o vysporiadanie pozemkov pod miestnou

komunikáciou.
d) žiada
- starostu obce navrhnúť konanie tanečnej zábavy na 26.12.2017
- preveriť moţnosť zasypania ţumpy za bývalou MŠ.

Starosta - vyzval na hlasovanie.
,, Kto je za uznesenie OZ tak ako ho predniesol Mgr. Chvostaľ Jozef ?“

za 8

proti 0

zdržal sa 0

K bodu č. 7
Záver
Po vyčerpaní bodov programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť
a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.

Zapisovateľka:
Ing. Anna Tulenková

......................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Januš

......................................

p. Mária Kohutová

......................................

Ing. Ján Kníž
starosta obce

