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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé 
konaného dňa 31.03.2021 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice. 

 

1 . Otvorenie, schválenie programu rokovania, schválenie návrhovej komisie, overovateľov 
zápisnice, určenie zapisovateľa. 

 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé otvoril o 17:15 a viedol starosta 
obce p. František Kopej ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je 
zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 6 poslancov, z c celkového počtu 7, takže je 
uznášania schopné. 

     Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky a požiadal poslancov o vyjadrenie k návrhu programu rokovania. Zo 
strany prítomných poslancov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 

O programe rokovania dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :               Prítomní : 6 

                                                     Za : 6 

                                                     Proti : 0 

                                                    Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 1/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva tak ako to je uvedené v pozvánke. 

1a) Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol  za  členov návrhovej komisie : Gejza Danko, Bohuslav Kopej 
 
O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :        Prítomní : 6 

                                              Za : 6 

                                              Proti : 0 

                                             Zdržali sa : 0 
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Uznesenie číslo : 1a/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení : 

 Gejza Danko, Bohuslav Kopej 

1b) . Určenie overovateľov zápisnice 

 Za overovateľov zápisnice starosta obce určil : 

a ) Emil Grundza 

b ) Juraj Goroľ 

2 . Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

      S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.12.2020 oboznámil 
poslancov starosta obce a konštatoval, že uznesenia sú splnené. 

Po prerokovaní navrhla návrhová komisia prijať uznesenie. 

O návrhu uznesenie dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :            Prítomní : 6 

                                                            Za : 6 

                                                            Proti : 0 

                                                            Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo : 2/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie stav plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé konaného dňa 13.09.2019  

3 . Epidemiologická situácia v obci 

Starosta obce informoval poslancov OZ o epidemiologickej situácií v obci. Skonštatoval, že  je 
zlá, dôvodu toho, že nám na COVID-19 zomreli mladý ľudia. Z tohto dôvodu sa rozdajú 
dezinfekčné  prostriedky a rúška. Poprosil poslancov OZ aby sa osobne venovali tomuto 
problému, aby nabádali občanov k väčšej opatrnosti, aby dôsledne dodržiavali 
epidemiologické opatrenia, ale hlavne aby sa obmedzili návštevy medzi občanmi. Zároveň 
požiadal poslancov OZ aby pomohli pri testovaní na COVID-19, ktoré prebieha v obci. 

Starosta obce prečítal návrh na uznesenie. O navrhovanom uznesení dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                     Prítomní . 6 

                                                                       Za : 6 

                                                                      Proti : 0 

                                                                     Zdržali sa : 0 
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Uznesenie číslo 3/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie informáciu starostu obce 
k epidemiologickej situácií v obci. 

4 . Informácia o zriadení MŠ  

Starosta obce informoval poslancov OZ o novelizácií školského zákona, čo sa týka povinného 
predprimárneho vzdelávania. To znamená, že dieťa ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 
musí absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie, čiže musí nastúpiť do MŠ. Keďže v obci 
podľa evidencie bude 15 detí ktoré dosiahnu k tomuto dátumu 5 rokov, budú musieť 
navštevovať MŠ. V našej obci nie je zriadená MŠ a preto starosta obce navrhuje zriadiť MŠ. 
Do úvahy prichádzajú dva budovy a to budova bývalej MŠ č. 12 alebo budova zdravotníckeho 
a sociálneho zabezpečenia č. 79. V ktorej budove sa zriadi MŠ sa uvidí po obhliadke  
pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva Humenné.  

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :             Prítomní : 6 

                                                          Za : 6 

                                                         Proti : 0 

                                                        Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 4/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé : 

a)  Berie na vedomie informáciu starostu obce ohľadne povinného predprimárneho 
vzdelávania. 

b) Schvaľuje návrh starostu obce ohľadne zriadenia MŠ v obci Zbudské Dlhé. 

5 . Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2019 

Starosta obce predložil poslancom OZ  návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za 
rok 2019. Podľa § 2 ods. 2, možno starostovi náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 
poskytnúť, len ak nevyčerpal dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak 
o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. 

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                                 Prítomní : 6 

                                                                              Za . 6 

                                                                             Proti . 0 

                                                                            Zdržali sa : 0 
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Uznesenie číslo 5/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje starostovi obce náhradu platu za 
nevyčerpanú dovolenku za rok 2019. 

6 . Návrh starostu obce na odpredaj 8-bytovej jednotky na osade Zbudské Dlhé 

V tomto bode rokovania starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na odpredaj 8-
bytovej jednotky č. 123 na osade Zbudské Dlhé. Dôvod odpredaja je, že sú stále problémy pri 
platení nájmu, vodného a stočného ako aj za KO. Niektorí nájomníci nemajú ani platné 
nájomné zmluvy. Starosta obce im stále posiela upomienky, aby si prišli vysporiadať 
nájomné, aby vyrovnali svoje dlhy za nájom a služby s tým spojené. Veľakrát im ponúkal 
splátkové kalendáre, upozorňoval, že môžu byť vysťahovaný ako dlhodobí neplatiči ale nikto 
z nich na to nereaguje. Z tohto dôvodu starosta navrhuje predaj bytov do osobného 
vlastníctva. Postup ako sa budú nájomné byty predávať, za akú cenu, kto bude 
uprednostnený, čiže celý proces predaja bude po konzultáciách s notárom prerokovaný na 
najbližšom zasadnutí OZ.   

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                  Prítomný : 6 

                                                               Za : 6 

                                                              Proti : 0 

                                                             Zdržali sa : 0 

                                        

Uznesenie číslo 6/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé súhlasí aby sa začal proces prípravy na odpredaj 
bytov v 8-bytovej jednotke č. 123. 

7 . Rôzne 

      Starosta obce na základe požiadania firmy KOSIT, ktorá zabezpečuje vývoz kontajnerov 
z osady, navrhol poslancom OZ aby sa pre tieto.  kontajneri na KO (1100 l) vybetónovali tzv. 
stojiská. Vybetónovanie stojísk požadujú aj pracovníci MOS, ktorí tieto kontajneri majú na 
starosti. Poslanci OZ k tomuto návrhu nemali žiadne pripomienky. 

 Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                        Prítomný : 6 

                                                                      Za : 6 

                                                                      Zdržali sa : 0 

                                                           Proti : 0 
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Uznesenie číslo 7/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje vybetónovanie šesť stojísk pod 1100 
litrové kontajnery na osade Zbudské Dlhé. 

     Na základe požiadaviek obyvateľov osady starosta obce predložil poslancom obecného 
zastupiteľstva návrh na dovoz drveného kameniva na osadu, ktoré bude navezené 
a rozhrnuté medzi domami. Je to z toho dôvodu, že v prípade dažďa alebo snehu sa nedá 
pohybovať medzi rodinnými domami, lebo je všetko rozbahnené. Pozemky sú vo vlastníctve 
obce a na nich sú postavené rodinné domy, čiže sú to zastavané plochy a nádvoria. Z tohto 
dôvodu je obec povinná zabezpečiť aby boli v schodnom stave. 

Starosta obce prečítal návrh na uznesenie a dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Výsledky hlasovania :         Prítomní : 6 

                                                        Za : 6 

                                                       Proti . 0 

                                                      Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 8/3/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje dovoz drveného kameniva na osadu 
Zbudské Dlhé. 

 8 . Diskusia 

V diskusii nevystúpil žiaden z prítomných poslancov. 

K tomuto bodu rokovania nebolo prijaté žiadne uznesenie 

9 . Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva o 18:55 hod. 

 

František Kopej, starosta obce :  .................................. 

 

 

Overovatelia :                                                                                                

1. Juraj Goroľ                                                                          .............................................. 

2. Emil Grundza                                                                       .............................................. 

   

  V Zbudskom Dlhom, dňa : 01.04.2021 
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