
 1 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé 
konaného dňa 31.03.2020 

 

 
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 17:10 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. 

O programe rokovania dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :               Prítomní : 7 

                                                     Za : 7 

                                                     Proti : 0 

                                                    Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 1/3/2020 

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

1b) Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol  za  členov návrhovej komisie : Anton Danko, Juraj Goroľ 
 
O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :        Prítomní : 6 

                                              Za : 6 
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                                              Proti : 0 

                                              Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo : 1a/3/2020 

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

 Anton Danko, Juraj Goroľ 

 

1b) . Určenie overovateľov zápisnice 

 Za overovateľov zápisnice starosta obce určil : 

a ) Bohuslav Kopej 

b ) Emil Grundza 

Uznesenie číslo : 1b/3/2020 

Za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie 
určenie za overovateľov zápisnice : 

a ) Bohuslav Kopej 

b ) Emil Grundza 

 

2 . Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

      S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2019 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 : 2/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie stav plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé konaného dňa 15.12.2020 
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3 . Návrh VZN obce Zbudské Dlhé o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v 
obci 

Starosta obce predniesol poslancom obecného zastupiteľstva návrh VZN obce Zbudské Dlhé 
o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci. Referendum je jedným 
z oprávnení a spôsobov účasti obyvateľov obce podieľať sa na samospráve obce. Právo 
hlasovať v referende má každý obyvateľ obce Zbudské Dlhé, ktorý má v obci trvalý pobyt 
a ktorý v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov. Toto VZN stanovuje podrobnosti 
organizácie miestneho referenda. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani 
pozmeňujúce návrhy (príloha č. 2 tejto zápisnice). 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                     Prítomní :  6 

                                                           Za : 6 

                                                            Proti : 0 

                                                            Zdržali sa : 0 

 

Uznesenie číslo 3/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení číslo 
1/2020 o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci. 

 

4 . Návrh dodatku číslo 1 VZN č. 13/2018 o určení mesačného príspevku v školskom 
zariadení zriadenom obcou 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva návrh dodatku VZN o určení 
mesačného príspevku v školskom zariadení zriadenom obcou. Jedná sa o stravovanie žiakov 
školy, zamestnancov obce a fyzických osôb ktoré sa stravujú v Školskej jedálni. V tomto 
dodatku sa upravuje výška čiastočných úhrad na stravníka (príloha č. 3 tejto zápisnice).   

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie.  

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                                 Prítomní : 6 

                                                                       Za . 6 

                                                                       Proti . 0 

                                                                       Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 4/3/2020 
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Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé uznáša sa na  dodatku číslo 1 VZN č. 14/2018 
o určení výšky mesačného príspevku v školskom zariadení zriadenom  obcou. 

 

5 . Návrh VZN obce Zbudské Dlhé o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

V tomto bode rokovania starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva 
s návrhom VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Toto VZN stanovuje 
podmienky poskytovania dotácií t.j. termín podania žiadosti, účel dotácie, vyúčtovanie 
dotácie, posudzovanie žiadosti ako aj obligatórne náležitosti Žiadosti ( príloha č. 4 tejto 
zápisnice). 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                  Prítomný : 6 

                                                        Za : 6 

                                                         Proti : 0 

                                                          Zdržali sa : 0 

                                        

Uznesenie číslo 5/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení číslo 
1/2020 o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu obce. 

 

6 . Návrh VZN obce Zbudské Dlhé o vyhradení miest a stanovení podmienok na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok 
na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve obce. Návrh tohto VZN 
vyhradzuje miesta na umiestňovanie volebných plagátov, stanovuje podmienky na 
umiestňovanie, vymedzuje čo je volebný plagát ako aj povinnosti subjektov umiestňujúcich 
volebné plagáty (príloha č. 5 tejto zápisnice). 

 Návrhová komisia navrhla prijať 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 6/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení číslo 
2/2020 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na 
verejnom priestranstve obce. 

 

7 . Základné práva a povinnosti v čase pandémie, správne delikty a trestná činnosť 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o právach a povinnostiach obce 
vo vzťahu k vyhláseniu mimoriadnej udalosti, podnikateľov ako aj fyzických osôb. Čo sa týka 
správnych deliktov tak tu ide najmä o porušovaní . 

a) Zákazoch vydaných v súvislosti s mimoriadnym stavom a núdzovým stavom 
b) Povinnej karantény osôb 
c) V prípadoch nebezpečného správania sa najmä  takého, ktoré by malo javiť znaky 

šírenia nákazlivej choroby a všeobecného ohrozenia.  

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

Výsledky hlasovania :         Prítomní : 6 

                                               Za : 6 

                                               Proti . 0 

                                               Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 7/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie informáciu starostu obce 
o základných právach a povinnostiach v čase pandémie o správnych deliktoch a trestnej 
činnosti. 

 

8 . Daňové príjmy samospráv (odhady výnosu DPFO pre obce) 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zverejnila dokument s cieľom informovať obce 
o vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-COV-2 na ekonomický vývoj a verejné financie 
v roku 2020. Odhady výnosu DPFO pre jednotlivé obce sú indikatívne, odhad vychádza 
z mesačných daňových prognóz a sú tam zahrnuté opatrenia vlády čiže dočasné upravené 
pravidlá pri čerpaní PN a OČR, ktoré spôsobia výpadky dane. Z tohto dôvodu aj obec musí 
zodpovedne pristupovať k použitiu výdavkov obce (príloha č. 6 tejto zápisnice). 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                  Prítomní : 6 
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                                                        Za : 6 

                                                        Proti : 0 

                                                        Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 8/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie informáciu starostu obce 
o potencionálnych vplyvoch pandémie koronavírusu na verejné financie. 

 

9 . Rôzne 

      Starosta obce oboznámil  poslancov obecného zastupiteľstva s činnosťou obecného 
úradu počas pandémie koronavírusu. Uviedol, že obecný úrad je pre občanov dočasne 
zatvorený. Vybavujú sa len súrne a neodkladné záležitosti. Občan telefonicky oznámi 
pracovníčke obce čo potrebuje vybaviť a tá s ním dohodne spôsob vybavenia neodkladnej 
záležitosti. 

Ďalej informoval poslancov obecného zastupiteľstva o spôsobe zápisu detí na povinnú 
školskú dochádzku. Zápis bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa 
elektronická komunikácia. Keďže v našej obci to technické podmienky neumožňujú, zápis 
bude prebiehať za účasti len jedného rodiča, ktorému bude oznámený presný čas zápisu. Je 
to z dôvodu toho aby sa dôrazne dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia. Overenie 
údajov poskytnutých zákonným zástupcom sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia 
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (príloha 7 tejto zápisnice). 

      Starosta obce požiadal poslancov  obecného zastupiteľstva aby podali informáciu 
ohľadne bezpečnostnej situácií na osade ako aj o dodržiavaní opatrení v čase pandémie. Ide 
najmä o nosenie ochranných rúšok ( obecný úrad zdarma rozdelil do každej domácnosti po 
dva rúška a po jednom hygienickom mydle) a dodržiavanie hygienických opatrení. Poslanci 
uviedli, že čo sa týka nosenia ochranných rúšok tak táto povinnosť sa nedodržiava. Tak isto je 
na osade voľný pohyb ľudí, ktorí sa bežne navštevujú. Závadové osoby na osade nie sú. 

Na základe týchto informácií ako aj na základe vlastných zistení, starosta obce vyzval 
poslancov aby vyzývali občanov osady k zodpovednosti a dodržiavaniu hygienicko-
epidemiologických opatrení v čase pandémie. Je to len pre ich dobro. Taktiež im oznámil, že 
na osadu sa ešte budú zdarma ( na náklady obce) distribuovať ochranné rúška ako aj 
dezinfekčné prostriedky. 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                       Prítomní : 6 

                                                             Za : 6 

                                                             Proti : 0 
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                                                             Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 9/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie informácie starostu obce 
predložené v bode „rôzne“ 

 

10 . Diskusia 

V tomto bode rokovania sa neprijalo žiadne uznesenie z dôvodu toho, že diskusia prebiehala 
počas rokovania každého bodu rokovania.  

16 . Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva o 18:45 hod. 

 

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

 

 

Overovatelia :                                                                                                

1. Bohuslav Kopej :                                                               .............................................. 

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

   

  V Zbudskom Dlhom, dňa : 01.04.2020 
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