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Číslo: 2/2023                          V Dlhých Strážach, 13.2.2023 

Z Á P I S N I C A 

Z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dlhých Strážach  

konaného dňa 13.2.2023  o 17,30 hod. 

v kancelárii starostky obce.  

 
 

P r í t o m n í :     Bc. Zdena Jurčíková 

                              Vladimír Bonk 

                              Ján Bača 

                              Michal Gibala 

                              Ing. Peter Gibala 

                              Peter Jurčík 

                              Jozef Faltin 

                              Maximilián Šarišský 

                            

 

Ďalší prítomný :      Martin Hradiský 

           

Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Zriadenie útvaru hlavného kontrolóra.  

4. Príspevok do obecnej kroniky za r. 2022    

5. Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu obce 

    Dlhé Stráže – začatie prác na obstarávaní. 

6. Dobudovanie vodovodu Dravce – Dlhé Stráže – žiadosť o dotáciu. 

7. Miestna komunikácia pri kultúrnom dome a vstup do materskej školy. 

8. Rôzne, diskusia.  

9. Záver 
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Rokovanie 

K bodu č.1. -  Otvorenie   

 

     Zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Dlhé Stráže otvorila  starostka obce, Bc. Zdena 

Jurčíková.   Starostka obce konštatuje, že z celkového počtu  7 poslancov obecného zastupiteľstva sú 

prítomní všetci  poslanci., zasadanie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 2 ods. 2 Zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.  Starostka obce navrhla doplniť do programu 

body: 

3. Zriadenie útvaru hlavného kontrolóra.  

4. Príspevok do obecnej kroniky za r. 2022    

7. Miestna komunikácia pri kultúrnom dome a vstup do materskej školy. 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili doplnenie programu. 

 

K Bodu č. 2. -   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľa bol určený: Ing. Peter Gibala, za overovateľov: Ján Bača, Maximilián Šarišský.  

 

K Bodu č. 3. –  Zriadenie útvaru hlavného kontrolóra.  

 

    Poslanci OZ po diskusii jednohlasne schválili zriadenie útvaru hlavného kontrolóra s úväzkom 10 

% t.j.  4 hodiny týždenne. Na túto funkciu bude vyhlásené výberové konanie. 

 

K Bodu č.4.  Príspevok do obecnej kroniky za rok 2022. 

                                                                         

     Starostka obce predložila poslancom OZ návrh príspevku do obecnej kroniky za rok 2022. 

Poslanci jednohlasne schválili návrh príspevku. 

 

K Bodu č.5. – Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu 

obce  Dlhé Stráže – začatie prác na obstarávaní. 

 

     Poslancom OZ bol predložený Územný plán obce Dlhé Stráže. Na návrh poslanca Ing. Petra 

Gibalu na zmenu a doplnenie ÚPO v zónaciách IBV podľa nákresu v prílohe, poslanci OZ 

jednohlasne schválili prijať uznesenie o začatí prác na obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie 

Zmeny a doplnky územného plánu obce Dlhé Stráže. 

Na tento proces sa požiada dotácia. Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 

dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  
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K Bodu č. 6 . – Dobudovanie vodovodu Dravce – Dlhé Stráže – žiadosť o dotáciu. 

 

     Starostka predložila poslancom OZ návrh na  podanie žiadosť o dotáciu na dobudovanie 

vodovodu Dravce – Dlhé Stráže. v zmysle výzvy: 

č. B-1/2023 „Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 

obyvateľov)  

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili podanie žiadosti. 

 

K Bodu č. 7 – Miestna komunikácia pri kultúrnom dome a vstup do materskej školy. 

 

Poslanci OZ presunuli bod č. 7 na prerokovanie do ďalšieho zastupiteľstva. 

 

 

K Bodu č. 8 – Rôzne, diskusia 

 

    Poslanci OZ s prítomným veliteľom DHZ v Dlhých Strážach p. Martinom Hradiským diskutovali  

o ďalších plánoch v súvislosti s DHZ a obecnom hasičskom zbore, o výbore DHZ a o výročnej 

členskej schôdzi. 

 

K Bodu č. 9 – Záver 

 

        Starostka na záver poďakovala všetkým prítomným poslancom za účasť a rokovanie OZ 

ukončila. 

 

 

 

Overovatelia:  

Ján Bača                      ............................. 

Maximilián Šarišský   .............................                                                                                                                                       

                                                                                                         

 

 

                                                                                                            Bc. Zdena Jurčíková 

                                                                                                    starostka obce  
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