Z á p i s n i c a č. 4/2019
napísaná na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 2.5.2019 o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dlhej
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Počet členov obecného zastupiteľstva:
5
Prítomných členov obecného zastupiteľstva:
4
Ospravedlnený: Mgr. Radoslav Horváth pre chorobu
Hostia: Ing. Alena Gergelová
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesenia
5. Voľba hlavného kontrolóra obce
6. Prerokovanie žiadosti RKC, farnosť Dlhá o finančnú podporu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta. Prítomní boli štyria členovia
obecného zastupiteľstva. Z dôvodu ochorenia sa ospravedlnil p. Mgr. Radoslav Horváth.
Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2
Za zapisovateľku starosta určil p. Mgr. Mariannu Vandákovú a za overovateľov zápisnice
starosta určil p. Mgr. art. Barboru Drozdovú p. Mgr. Dášu Belavú.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh starostu obce na zapisovateľku p. Mgr.
Mariannu Vandákovú a overovateľov zápisnice p. Mgr. art. Barboru Drozdovú a p. Mgr.
Dášu Belavú
K bodu 3
OZ berie na vedomie predložený návrh rokovania OZ na deň 2.5.2019 K navrhnutému
programu rokovania OZ neboli predložené žiadne návrhy na zmenu a doplnenie bodov
rokovania. Starosta dal poslancom OZ hlasovať za predložený návrh.

Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie program obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hlasovanie.
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

K bodu 4
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli stanovené terminované úlohy:
- Bolo predložené VZN 28/2019 - bude prerokované v časti rôzne
- K uzneseniu č. 11/2019 – BVS bola oslovená oficiálnym listom aj emailom. Od BVS
prišlo na obec vyjadrenie emailom dňa 15.4.2019 s tým, že BVS neplánuje v našej
obci rekonštruovať hlavné vodovodné vedenie.
- K uzneseniu č. 16/2019 (parkovanie pri obecných nájomných domoch) – starosta
oslovil dvoch projektantov, stretnutie na mieste sa uskutoční v 19. týždni 2019,
starosta navrhol dobrovoľnú účasť poslancov obecného zastupiteľstva.
- K uzneseniu č. 17/2019 (rekonštrukcia domu kultúry) – starosta zatiaľ nevykonal
žiadne kroky, nakoľko toto uznesenie si z pohľadu starostu odporuje s uznesením č.
25/2019 (prenájom časti KD na podnikateľské účely)

K bodu 5
Do výberového konania na obsadenie funkcie Hlavného kontrolóra obce Dlhá bola doručená
jedna obálka dňa 17.4.2019.
Starosta navrhuje zriadenie návrhovej a volebnej komisie v tomto zložení:
Návrhová komisia: predseda p. Emil Izakovič, člen p. Mgr. Art. Barbora Drozdová
Volebná komisia: predseda p. Mgr. Dáša Belavá, člen p. Mgr. Marianna Vandáková
Poslanci následne hlasovali za zriadenie komisií tak, ako boli navrhnuté.
Starosta odovzdal návrhovej komisii obálku s podkladmi do výberového konania.
Návrhová komisia následne po otvorení obálky a kontrole dokladov skonštatovala, že do
výberového konania sa prihlásila p. Ing. Alena Gergelová, Dolné Orešany a doručené
podklady k výberovému konaniu sú v poriadku.
Volebná komisia skonštatovala, že OZ je uznášania schopné a všetky mandáty sú platné,
takže môže prísť k hlasovaniu.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať o predloženej kandidátke na funkciu Hlavného
kontrolóra obce Dlhá: Do súťaže sa prihlásila jediná kandidátka p. Ing. Alena Gergelová.
Poslanci OZ následne hlasovali o predloženej kandidátke.

Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej a volebnej komisie v tomto zložení:
Návrhová komisia: predseda p. Emil Izakovič, člen p. Mgr. art. Barbora Drozdová
Volebná komisia: predseda p. Mgr. Dáša Belavá, člen p. Mgr. Marianna Vandáková
Hlasovanie:
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo volí Hlavného kontrolóra obce Dlhá, p. Ing. Alenu Gergelovú
Hlasovanie:
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej činnosti Ing. Aleny Gergelovej
ako kontrolórka v iných obciach.
Hlasovanie
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

K bodu 6
Starosta predložil OZ „Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na udržiavacie práce na
farskom kostole sv. Margity Antiochijskej“, ktorú na obecný úrad doručila dňa 4.4.2019
RKC, Farnosť Dlhá v zastúpení miestnym farárom, ThMgr. Ignácom Jurušom .
Starosta vyzval žiadateľa o doplnenie a bližšie spresnenie požiadavky mailom zo dňa
4.4.2019, kde žiadal doplniť zoznam plánovaných prác, realizátora, výsledok výberového
konania a položkový rozpočet prác. Do termínu zasadnutia OZ tieto podklady doručené
neboli, resp. bola doručená len informácia o realizátorovi prác – je to firma GAMAL,
Trading, spol.s.r.o., Bratislava.
Starosta upozornil OZ, že predmetný kostol je zapísaný v zozname štátnych kultúrnych
pamiatok SR a stavebné práce na takýchto objektoch by mali byť realizované po dohode a so
súhlasom príslušných inštitúcií. V tomto prípade minimálne Krajský pamiatkový úrad
a stavebný úrad. Keďže požadované podklady neboli na obec doručené, starosta má vážnu
pochybnosť o ich existencii. Taktiež upozornil členov OZ na možné právne dôsledky pre obec
v prípade porušenia štátnej kultúrnej pamiatky.
Starosta taktiež upozornil OZ, že v obecnom rozpočte momentálne nie sú voľné financie,
nakoľko bude nutné v letných mesiacoch počas prázdnin vykonať stavebné úpravy interiéru
MŠ, ktoré si vyžiadala kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava.
Členovia obecného zastupiteľstva sa zhodujú, že bez predloženého projektu schváleného
Pamiatkovým úradom tento návrh nie je akceptovateľný. Mgr. Art. Barbora Drozdová navrhla
osobnú účasť starostu na rokovaní s príslušnými inštitúciami.

Uznesenie č.30 /2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu k predmetnej žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s dotáciou pre RKC vo výške 2380 Euro pod podmienkou
dodania riadneho projektu spolu so súhlasným vyjadrením Pamiatkového úradu Trnava.

Hlasovanie
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

K bodu 7
Na predchádzajúcom rokovaní OZ bol predložený návrh VZN 28/2019, ktorý bol následne
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. V zákonnej lehote neboli
k tomuto predloženému návrhu doručené žiadne pripomienky ani návrhy na zmenu alebo
doplnenie. Starosta skonštatoval, že predložený návrh bude schválený tak ako bol predložený.
Následne dal starosta hlasovať za predložený návrh VZN č. 28/2019 O podmienkach
prideľovania nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania na území obce Dlhá.

Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 28/2019 O podmienkach prideľovania nájomných
bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho
bývania na území obce Dlhá.
Hlasovanie
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

Starosta požiadal p. Mgr. Art. Barboru Drozdovú ako predsedkyňu kultúrnej komisie
o zabezpečenie programu na posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať dňa
12.5.2019 v Kultúrnom dome.
1.6.2019 MDD - motokárová dráha ponúkla spoluprácu pri zabezpečení tejto akcie. Pani
poslankyňa Marianna Vandáková nesúhlasí s použitím loga obce na propagačných plagátoch
k tejto akcii.
30.6.2019 sa uskutoční na ihrisku opekačka pre deti spojená s malým športovo – súťažným
programom pri príležitosti ukončenia školského roka.

K bodu 8
p. Mgr. Art. Barboru Drozdová navrhla, že bude viesť kroniku obce s informáciami
o narodení a úmrtiach a zároveň doplní chýbajúci stav od roku 2005. OÚ pripraví všetky
potrebné podklady.

p. Izakovič predložil návrh zorganizovať detskú rybársku súťaž v priestoroch požiarnej nádrže
pre 200 – 250 návštevníkov, zároveň by obec profitovala so zápisného a propagácie v tlači.
Obec by zabezpečila občerstvenie a organizáciu, p. Izakovič preverí podmienky nákupu rýb
v Kamennom Mlyne.
Ďalším návrhom bolo zorganizovanie Dňa rodákov z Dlhej dňa 13. júla 2019 so sprievodným
programom umelcov a speváckych zborov spojené s dobrovoľnou zbierkou na obnovu
Kostola sv. Margity Antiochijskej. P. Izakovič, Mgr. Art. Drozdová, Mgr. Belavá a Mgr.
Vandáková do 15 dní oslovia hudobné skupiny, resp. spevácke zbory ochotné vystúpiť.
p. Izakovič sa vrátil k návrhu využitia ihriska a Kultúrneho domu na komerčné účely. Obecné
zastupiteľstvo sa zhodlo na možnosti prenájmu areálu futbalového ihriska na športové účely,
nakoľko obec nemá žiadnu informáciu o ďalšom pláne fungovania TJ Dlhá a nemá v záujme
nechať schátrať športový areál. OZ navrhlo pozvať zástupcu TJ Dlhá Rudolfa Branišu na
ďalšie zasadnutie OZ na prerokovanie nájomnej zmluvy.
Prenájom časti KD by mal byť podmienený investíciou na obnovu budovy.
p. Izakovič do 14 dní doručí mailom návrh podmienok – obsah zmluvy prenájmu KD aj
s grafickým náčrtom pôdorysu.
Starosta dostal odpoveď od p. Vandáka na predložený návrh PP motokárovej dráhy.
Prevádzkovateľ nesúhlasí s prevádzkou obmedzujúcou sa len na jeden typ motokár. Obecné
zastupiteľstvo súhlasí so zaslaním stanoviska s dôrazom na dodržiavanie stanovených
podmienok. V prípade ich opakovaného porušovania bude sťažnosť postúpená na
kompetentné orgány.
K bodu 9
p. Mgr. Marianna Vandáková informovala OZ o obsahu zápisnice a zopakovala zoznam
uznesení zo zasadnutia dňa 2.5.2019
K bodu 10
Starosta poďakoval členom OZ za účasť na rokovaní a následne ukončil rokovanie.
Zapísala:
Mgr. Marianna Vandáková

Overovatelia:
Mgr. Dáša Belavá

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

Mgr. art. Barbora Drozdová

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

Starosta: Peter Fandl

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

Zoznam uznesení obecného zastupiteľstva
zo dňa 2.5.2019
od č. 26/2019 po č. 31/2019

Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie program obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlasovanie.
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov návrhovej a volebnej komisie v tomto zložení:
Návrhová komisia: predseda p. Emil Izakovič, člen p. Mgr. art. Barbora Drozdová
Volebná komisia: predseda p. Mgr. Dáša Belavá, člen p. Mgr. Marianna Vandáková
Hlasovanie:
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo volí Hlavného kontrolóra obce Dlhá, p. Ing. Alenu Gergelovú
Hlasovanie:
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej činnosti Ing. Aleny Gergelovej
ako kontrolórka v iných obciach.
Hlasovanie
Za:

4

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

Uznesenie č.30 /2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu starostu k predmetnej žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s dotáciou pre RKC vo výške 2380 Euro pod podmienkou
dodania riadneho projektu spolu so súhlasným vyjadrením Pamiatkového úradu Trnava.

Hlasovanie
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

0

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 28/2019 O podmienkach prideľovania nájomných
bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho
bývania na území obce Dlhá.
Hlasovanie
Za:

4

Proti: 0

Zdržal sa:

Emil Izakovič, Mgr. Dáša Belavá
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. Marianna Vandáková

Peter Fandl
starosta obce

0

