Z á p i s n i c a č. 3/2019
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 3.4.2019 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dlhej
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Počet členov obecného zastupiteľstva:
Prítomných členov obecného zastupiteľstva:

5
4

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
6. Predloženie návrhu domového poriadku pre obecné nájomné domy
7. Prerokovanie sťažností občanov
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

K bodu 2
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta. Prítomní boli štyria členovia
obecného zastupiteľstva a pracovníčka obecného úradu. P. Mgr. art. Barbora Drozdová sa
ospravedlnila. Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za
zapisovateľku určil p. Emíliu Vávrovú a za overovateľov zápisnice starosta určil p. Emila
Izakoviča a p. Mgr. Radoslava Horvátha.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh starostu obce na zapisovateľku p. Emíliu
Vávrovú a overovateľov zápisnice p. Emila Izakoviča a p. Mgr. Radoslava Horvátha.

K bodu 3

Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie program obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie.
Za:

4

Izakovič Emil, Mgr. Dáša Belavá
Mgr.Horváth Radoslav
Mgr.Vandáková Marianna

Proti: 0

Zdržal sa:

0

K bodu 4
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli stanovené terminované úlohy.
K uzneseniu č. 11/2019 – oslovenie vedenia BVS, či plánujú investičný zámer v obci Dlhá
starosta nestihol z časových dôvodov.
K uzneseniu č. 16/2019 a 17/2019 – vypracovanie projektu na vyriešenie parkovania pri
nájomných bytových domoch a vypracovanie projektu na rekonštrukciu KD – ešte neboli
vypracované. Poslanci žiadali starostu, aby do zasadnutia OZ 2.5.2019 vykonal úkony
potrebné k vypracovaniu projektu na vyriešenie parkovania pri nájomných bytových domoch.

K bodu 5
Hlavná kontrolórka obce sa vzdala svojej funkcie k 28.2.2019, je potrebné vyhlásiť novú
voľbu hlavného kontrolóra Obce Dlhá. Úväzok hlavného kontrolóra je 0,15. Poslanci OZ
schvaľujú úväzok 0,15.

Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra Obce Dlhá vo výške 0,15.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dlhá.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Izakovič Emil, Mgr. Dáša Belavá
Mgr.Horváth Radoslav
Mgr.Vandáková Marianna

K bodu 6
Starosta predložil vypracovaný Domový poriadok pre nájomné bytové domy. Domový
poriadok je platný od 4.4.2019

Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Domový poriadok pre nájomné bytové domy.

K bodu 7
Nájomníci bytového domu č. p. 161 podali opakovanú sťažnosť na susedov bývajúcich v byte
na prízemí, ktorí svojím hlučným správaním narúšajú bytový poriadok. Poslanci OZ
odporúčajú zaslať opakované upozornenie na porušovanie ustanovení nájomnej zmluvy
a pokiaľ nepríde k náprave v priebehu mesiaca apríl, postupovať podľa čl. 7 nájomnej
zmluvy.

K bodu 8
 Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 28/2019 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov
na účely podpory sociálneho bývania na území obce Dlhá. Návrh VZN bude možné
pripomienkovať do konca mesiaca apríl 2019. Návrh bude vyvesený na úradnej tabuli
obce 4.4.2019 a predložený na schválenie obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí 2.5.2019.
 Pán Vandák doručil na obecný úrad návrh prevádzkového poriadku športovo-rekreačného
areálu. Nakoľko poslanci nesúhlasia s týmto návrhom, p. Mgr. Vandáková vypracuje
návrh prevádzkového poriadku.
 P. Vandák upresnil termíny JIMC Junior Internacional Motorcycle Championship. Jedná
sa o preteky detí od 4 – 15 rokov na minibike, ktoré schválilo OZ uznesením č. 2/2019,
ale nebol daný ešte presný termín.
Termín týchto podujatí: 17. – 19. 5. 2019 od 9 do 19 hod.
22. – 23. 9. 2019 od 9 do 19 hod.
Zároveň požiadal o schválenie ďalších podujatí:
Veterán klub Trnava – jazda pravidelnosti na historických športových autách
Termín.
14.9.2019 od 9 do 15 hod.
Voľné jazdy motocykle 5-krát v roku. Je to jazda na sériových motocykloch cca 30 ks
v dvoch skupinách po 15. Ide o zdokonaľovanie techniky jazdy a klopenia na uzavretej
dráhe.
Termíny:
15.4., 3.6., 15.7., 12.8. a 9.9. 2019 od 9 do 17 hod.

Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie termíny podujatí JIMC Junior Internacional
Motorcycle Championship.
Termín týchto podujatí: 17. – 19. 5. 2019 od 9 do 19 hod.
22. – 23. 9. 2019 od 9 do 19 hod.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovné podujatia:
Veterán klub Trnava – jazda pravidelnosti na historických športových autách
Termín.
14.9.2019 od 9 do 15 hod.
Voľné jazdy motocyklov
Termín
15.4.2019 od 9 do 15 hod. Ďalšie termíny môžu byť dodatočne
schválené po posúdení stavu hlukovej záťaže obce čo bude možné reálne posúdiť až pri
prvom termíne voľných jázd.
Hlasovanie.
Za:
4
Izakovič Emil, Mgr. Dáša Belavá
Mgr.Horváth Radoslav
Mgr.Vandáková Marianna

Proti: 0

Zdržal sa:

0

 Starosta informoval, že stavanie mája bude v utorok 30.4.2019 so začiatkom o 17,00
hod.. Tradične sa bude opekať a variť fazuľovica. Akciu organizačne zabezpečí DHZ
s pomocou obecného zastupiteľstva.
 Posedenie pri príležitosti Dňa matiek bude 12.5.2019 v KD Dlhá.

K bodu 9
 P. Izakovič sa informoval, aká je situácia s areálom TJ. Starosta informoval, že podľa
informácie od predsedu TJ p. Branišu momentálne nie je dostatočný počet hráčov a TJ
Dlhá sa opäť neprihlásila do súťaže. Podľa vyjadrenia p. Branišu sa TJ chce aj naďalej
starať o areál TJ, otázne je však akým spôsobom. Pán Izakovič navrhuje dohodnúť
ukončenie nájomnej zmluvy s predsedom TJ a následne ponúknuť možnosť výpožičky
areálu od obce. 0bec sa bude o areál starať tak aby sa tam mohli konať športové aktivity
a bude sa snažiť o jeho využitie .Zastupiteľstvo navrhuje poveriť starostu zabezpečením
týchto krokov.
 P. Izakovič poukázal na časté rušenie nedeľného kľudu rôznymi záhradnými strojmi.
Požiadal, aby obec pripravila a vyhlásila reláciu, aby občania v rámci možností
dodržiavali nedeľný kľud a hlukom neobťažovali svojich susedov a tiež si odpratali
odpad, ktorý ukladajú za svojimi záhradami.
 Je potrebné zabezpečiť vlastníkom psov podmienky na odstránenie exkrementov, aspoň
zakúpením saklíkov na exkrementy.
 P. Izakovič sa informoval, či by bolo možné zaviesť optickú sieť do obce, osloviť v tejto
veci operátorov aké sú možnosti zavedenia optickej siete a uzatvoriť zmluvu o budúcej
zmluve na spôsob možného budovania. Na túto požiadavku reagoval starosta s tým, že
ešte v novembri minulého roku preveroval možnosť pokrytia obce Dlhá optickou sieťou
od Telekomu. Telekom momentálne nemá záujem pretože je to finančne nerentabilné.
Jediná prístupná alternatíva pre Telekom by bola, ak by si obec zabezpečila na vlastné
náklady položenie optického kábla z Košolnej do Dlhej. Taktiež starosta informoval
o predbežnom rokovaní s firmou SWAN – kde bolo prisľúbené zriadenie pokrytia 4G
internetom, ale taktiež s podmienkou dotiahnutia optického kábla z Košolnej na náklady
obce Dlhá. Tieto rokovania ale boli prerušené zo strany SWAN bez udania dôvodu. P.
Izakovič napriek informácii starostu trvá na oslovení operátorov, čo starosta odmietol. Po
búrlivej diskusii bola táto téma uzavretá s tým, že operátorov listom v mene obce osloví p.
Izakovič a p. Vandáková
 Ďalej p. Izakovič navrhol zriadenia bistra, alebo kaviarne v priestoroch kultúrneho domu.
Navrhuje ponúknuť priestory časti kultúrneho domu – vestibul, kuchyňu, WC, miestnosť
v pravo pri vstupe a bývalý bar - záujemcovi o prenájom uverejnením inzerátu
v novinách, vývesnej tabuli obce, facebooku. Náklady na úpravu týchto priestorov
a energie, si bude hradiť nájomca kde počas 2 rokov bude oslobodený od nájmu s opciou
na 5 rokov. Pre spoločenské akcie bude do kultúrneho domu využívaný bočný vstup.
Počas každej spoločenskej akcie bude zariadenie /bistro, kaviareň/ sprístupnené pre
verejnosť. S týmto návrhom starosta nesúhlasí, zastáva názor, že KD má slúžiť občanom
a nie na podnikateľské účely, zvlášť ak by nebol prístup obce a občanov do spoločných
priestorov KD, resp. vstup by bol len s obmedzeniami.
OZ s návrhom p. Izakoviča súhlasilo:

Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ponúknuť priestory časti kultúrneho domu – vestibul,
kuchyňu, WC, miestnosť v pravo pri vstupe a bývalý bar - záujemcovi o prenájom
uverejnením inzerátu v novinách vývesnej tabuli obce, facebooku.
S týmto uznesením OZ starosta obce nesúhlasí.
Hlasovanie.
Za:
4

Proti: 0

Izakovič Emil, Mgr. Dáša Belavá
Mgr.Horváth Radoslav
Mgr.Vandáková Marianna

Zapísala:
Emília Vávrová

Overovatelia:
Emil Izakovič

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

Mgr. Radoslav Horváth

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

Starosta: Peter Fandl

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

Zdržal sa:

0

Zoznam uznesení obecného zastupiteľstva
zo dňa 3.4.2019
od č. 21/2019 po č. 25/2019
Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie program obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie.
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Izakovič Emil, Mgr. Dáša Belavá
Mgr.Horváth Radoslav
Mgr.Vandáková Marianna

Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra Obce Dlhá vo výške 0,15.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Dlhá.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Izakovič Emil, Mgr. Dáša Belavá
Mgr.Horváth Radoslav
Mgr.Vandáková Marianna

Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Domový poriadok obecných nájomných bytov.

Uznesenie č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie termíny podujatí JIMC Junior Internacional
Motorcycle Championship.
Termín týchto podujatí: 17. – 19. 5. 2019 od 9 do 19 hod.
22. – 23. 9. 2019 od 9 do 19 hod.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovné podujatia:
Veterán klub Trnava – jazda pravidelnosti na historických športových autách
Termín.
14.9.2019 od 9 do 15 hod.
Voľné jazdy motocyklov
Termín
15.4.2019 od 9 do 15 hod. Ďalšie termíny môžu byť dodatočne
schválené po posúdení stavu hlukovej záťaže obce čo bude možné reálne posúdiť až pri
prvom termíne voľných jázd.
Hlasovanie.
Za:
4
Izakovič Emil, Mgr. Dáša Belavá
Mgr.Horváth Radoslav
Mgr.Vandáková Marianna

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ponúknuť priestory časti kultúrneho domu – vestibul,
kuchyňu, WC, miestnosť v pravo pri vstupe a bývalý bar - záujemcovi o prenájom
uverejnením inzerátu v novinách vývesnej tabuli obce, facebooku.
S týmto uznesením OZ starosta obce nesúhlasí.
Hlasovanie.
Za:
4

Proti: 0

Zdržal sa:

Izakovič Emil, Mgr. Dáša Belavá
Mgr.Horváth Radoslav
Mgr.Vandáková Marianna

Peter Fandl
starosta obce

0

