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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé 
konaného dňa 24.09.2021 

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

 

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

 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé otvoril o 17:40 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 1/9/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva tak ako to je uvedené v pozvánke (príloha č. 1). 

1a) Voľba návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol  za  členov návrhovej komisie : Juraj Goroľ, Zdenek Ferenc 
 
O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :        Prítomní : 6 

                                                       Za : 6 

                                                      Proti : 0 

                                                     Zdržali sa : 0 
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Uznesenie číslo : 1a/9/2021 

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

 Juraj Goroľ, Zdenek Ferenc 

1b) . Určenie overovateľov zápisnice 

 Za overovateľov zápisnice starosta obce určil : 

a ) Emil Grundza 

b ) Bohuslav Kopej 

 

2 . Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

      S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2021 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 : 2/9/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie stav plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé konaného dňa 27.06.2021 

  

3 . Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce č. 5/2021 a 6/2021 

     Starosta obce prečítal poslancov OZ  Správu z finančnej kontroly č. 5/2021 ktorú vykonala 
dňa 23.08.2021 hlavná kontrolórka obce. Bola vykonaná kontrola výpisov a úhrad faktúr, 
postup spracovania faktúr a ich zverejňovania. Kontrola bola zameraná aj na to či obec má 
vyhotovené Zásady obehu účtovných dokladov ako aj Smernicu na zabezpečenie 
vykonávania finančnej kontroly. Výsledok kontroly : Vykonanou kontrolou neboli zistené 
žiadne nedostatky a porušenia zákonov  

      Ďalej starosta obce prečítal poslancom OZ Správu z finančnej kontroly č. 6/2021. Kontrola 
bola vykonaná dňa 24.09.2021 a bola zameraná na kontrolu dodržiavania zákona č. 
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. V ňom 
je uvedené, že verejný funkcionár je povinný do 30 dní, keď sa ujal výkonu funkcie a počas jej 
výkone do 30. apríla každého kalendárneho roka podať majetkové priznanie za 
predchádzajúci kalendárny rok. Táto povinnosť bola splnená. 
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Výsledok kontroly :  Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a porušenia príslušných 
zákonov. 

 Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie.    

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

Výsledky hlasovania :                     Prítomní . 6 

                                                                       Za : 6 

                                                                      Proti : 0 

                                                                     Zdržali sa : 0 

 

Uznesenie číslo 3/9/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce 
z finančnej kontroly č. 5/2021 a 6/2021. 

 

4 . Správa o otvorení školského roka 2021/22 v Základnej škole 

      Starosta obce informoval poslancov OZ o otvorení školského roka 2021/22 v ZŠ Zbudské 
Dlhé. Uviedol, že deti do školských lavíc  zasadli 02.09.2021. Pred príchodom detí do školy 
boli priestory ZŠ vyčistené a dezinfikované. Školské vyučovanie sa uskutočňuje prezenčne 
a to podľa podmienok určených v COVID AUTOMATe.  

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia. O navrhovanom uznesení dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                        Prítomní : 6 

                                                                          Za : 6 

                                                                          Proti : 0 

                                                                         Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 4/9/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie informáciu starostu obce 
o otvorení školského roka 2021/22 v Základnej škole. 

 

5 . Správa o otvorení Materskej školy v Zbudskom Dlhom 

Starosta obce informoval poslancov OZ o otvorení prevádzky Materskej školy v Zbudskom 
Dlhom a to dňom 02.09.2021. Počet detí ktoré sú povinné absolvovať predprimárne 
vzdelávanie v našej obci je 16. Rodič musí pred nástupom dieťaťa do MŠ predložiť potvrdenie 
o zdravotnej spôsobilosti a písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. S tým mali rodičia 
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problémy, vyhovárali sa, že o tom nevedeli a to i napriek tomu, že boli o tejto povinnosti 
dostatočne s predstihom informovaní. Riaditeľka MŠ to priebežne rieši a to i za pomoci TSP. 

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania 
uplatní sa inštitút osobitného príjemcu rodinných prídavkov 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

Starosta prečítal návrh na uznesenia. O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :             Prítomní : 6 

                                                          Za : 6 

                                                         Proti : 0 

                                                        Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 5/9/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé  berie na vedomie informáciu starostu obce 
ohľadne otvorenia prevádzky Materskej školy v Zbudskom Dlhom. 

 

6 . Aktivačné práce v obci 

Starosta obce informoval poslancov OZ o celkovom stave čo sa týka vykonávania aktivačných 
prác v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi ako aj podľa § 12 
zákona č. 417/2013 Z:z. UoZ ktorí dostali alebo dostanú ponuku na vykonávanie aktivačných 
prác podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. a podpísali dohodu s ÚPSVaR v Humennom sú 
povinní odpracovať 34 hod. týždenne počas celého roka. UoZ ktorí podpísali dohodu s obcou 
podľa § 12 zákona č. 417/2013 sú povinný odpracovať stanovený počet hodín počas obdobia 
výkonu činnosti. Dohodu s obcou podpisuje vybraný UoZ  len na obdobie dvoch mesiacov 
a potom na základe prehodnotenia dochádzky ÚPSVaR v Humennom môže podpísať ďalšiu 
dohodu ale len zase na dva mesiace. 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

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 6/9/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie informáciu starostu obce 
o stave vykonávania aktivačných prác v obci. 
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7 . Diskusia 

V diskusii nevystúpil žiaden z prítomných poslancov. 

K tomuto bodu rokovania nebolo prijaté žiadne uznesenie 

8 . Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva o 18:35 hod. 

 

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

 

 

Overovatelia :                                                                                                

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

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

   

  V Zbudskom Dlhom, dňa : 27.09.2021 
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