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Z Á P I S N I C A 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé 
konaného dňa 10.02.2022 

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 17:10 a viedol starosta 
obce, 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 7 poslancov, z c celkového počtu 7, takže je uznášania 
schopné. 

     Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky a požiadal o vypustenie bodu 7 z rokovania obecného zastupiteľstva a to z dôvodu 
toho, že ešte nie sú ukončené rokovania s Prima bankou o poskytnutie preklenovacieho 
úveru. Zároveň 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 : 7 

                                                     Za : 7 

                                                     Proti : 0 

                                                    Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 1/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva  

 

      P r o g r a m  rokovania OZ dňa 10.02.2022          Predkladá : starosta obce        

  

1. Otvorenie 

a( Schválenie programu rokovania  

b( Voľba návrhovej komisie 



 2 

c( Určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

       (trvalé úlohy, úlohy v plnení, splnené úlohy) 

a) Uznesenia – trvalé úlohy 
b) Uznesenia – úlohy v plnení 
c) Uznesenia – splnené úlohy 
3. Návrh pravidiel pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Zbudské Dlhé – 

predloženie na schválenie 
4. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za krátkodobí 

nájom majetku obce Zbudské Dlhé – informácia 
5. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2020 – predloženie na 

schválenie 
6. Návrh starostu obce na odkúpenie pozemkov na osade Zbudské Dlhé – predložené na 

schválenie 
7. Projekt „Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej 

infraštruktúry v obci Zbudské Dlhé – predloženie na schválenie 
8. Rôzne ( projekt MOPS, kúpa budovy COOP Jednota) - informácia 
9. Interpelácie poslancov OZ 
10. Záver 

 

1b) Voľba  návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol  za  členov návrhovej komisie : Gejza Danko, Zdenek Ferenc 
 
O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania :        Prítomní : 7 

                                                       Za : 7 

                                                       Proti : 0 

                                                      Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo : 1b/2/2022 

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

 Gejza Danko, Zdenek Ferenc 

1c) . Určenie overovateľov zápisnice 

 Za overovateľov zápisnice starosta obce určil : 

a ) Emil Grundza 

b ) Anton Danko 
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2 . Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

      S plnením uznesení obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.12.2021 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 : 7 

                                                            Za : 7 

                                                            Proti : 0 

                                                            Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo : 2/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie stav plnenia uznesení obecného 
zastupiteľstva obce Zbudské Dlhé konaného dňa 23.12.2021  

 

3 . Návrh pravidiel pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Zbudské Dlhé 

Starosta obce predniesol poslancov OZ návrh pravidiel pre poskytovanie sociálnej pomoci 
pre občanov obce. V tomto návrhu sú určené pravidlá ktoré upravujú formy sociálnej pomoci 
a výšku finančnej pomoci. V tomto návrhu sú taktiež určené pravidlá pre poskytnutie 
sociálnej pôžičky, výška, ako aj oprávnenosť poskytnutia pôžičky (príloha č. 1 tejto zápisnice). 

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

Výsledky hlasovania :                     Prítomní . 7 

                                                                       Za : 7 

                                                                      Proti : 0 

                                                                     Zdržali sa : 0 

 

Uznesenie číslo 3/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje Pravidlá pre poskytovanie sociálnej 
pomoci obyvateľom obce Zbudské Dlhé. Text schválených pravidiel tvorí prílohu č. 2 tejto 
zápisnice. 

 

4 . Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za 
krátkodobí nájom majetku obce Zbudské Dlhé 

Starosta obce  informoval poslancov OZ  o novom sadzobníku poplatkov za služby 
poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za krátkodobí nájom majetku obce Zbudské 
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Dlhé. V tomto sadzobníku sú uvedené správne poplatky, ktoré je obec ako správny orgán 
oprávnená vyberať, a to ako pri výkone originálnej pôsobnosti, tak aj pri prenesenom výkone 
štátnej správy. Sú tu uvedené poplatky za užívanie hnuteľného ako aj nehnuteľného majetku 
obce ale aj poplatky za poskytovanie služieb. Obec má právo prijímať úhrady za používanie 
majetku obce. Považuje sa to za hospodárenie s majetkom obce. Tento sadzobník 
neschvaľuje OZ, ale vydáva ho starosta obce (príloha č. 3). 

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :             Prítomní : 7 

                                                          Za : 7 

                                                         Proti : 0 

                                                        Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 4/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie Sadzobník poplatkov za služby 
poskytované obcou, za úkony vykonané obcou a za krátkodobí nájom majetku obce Zbudské 
Dlhé. 

 

5 . Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2020 

Starosta obce predložil poslancom OZ  žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 
2020. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že počas funkčného obdobia  je možné nevyčerpanú 
dovolenku alebo jej časť preplatiť, ale v súlade so zákonom o právnom postavení starostov 
len za predpokladu, že obecné zastupiteľstvo o preplatení dovolenky tak rozhodlo. Z tohto 
dôvodu požiadal OZ aby dalo súhlas na preplatenie dovolenky. 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                                 Prítomní : 7 

                                                                              Za . 7 

                                                                             Proti . 0 

                                                                            Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 5/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé dáva súhlas na preplatenie dovolenky starostovi 
obce za rok 2020. 

6 . Návrh starostu obce na odkúpenie pozemkov na osade Zbudské Dlhé 
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V tomto bode rokovania starosta obce dal návrh na odkúpenie pozemkov na osade Zbudské 
Dlhé a to z dôvodu toho, že na osade už nie je sú voľné pozemky na výstavbu rodinných 
domov. Je preto potrebné odkúpiť pozemky a pripraviť   k nim aj inžinierske siete aby 
občania mali možnosť postaviť si rodinné domy. Táto časť obce sa čo do počtu obyvateľov 
rozrastá a nie je žiadna iná možnosť výstavby rodinných domov. Zoznam pozemkov, výmera, 
druh pozemku ako aj zoznam vlastníkov tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice: 

Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                  Prítomný : 7 

                                                                Za : 7 

                                                               Proti : 0 

                                                             Zdržali sa : 0 

                                        

Uznesenie číslo 6/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé schvaľuje  použitie finančných prostriedkov 
z rozpočtu obce Zbudské Dlhé na rok 2022 na kúpu pozemkov na osade Zbudské Dlhé 

 

7 . Projekt „Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej 
infraštruktúry v obci Zbudské Dlhé“ 

      Starosta obce oboznámil poslancov OZ o podanej ŽoNFP na rekonštrukciu miestnej 
komunikácie smerom k budove komunitného centra v ktorej je v súčasnosti zriadená 
Materská  škola. Komunikácia je v nevyhovujúcom  stave v niektorých miestach až 
v havarijnom stave. A to aj vďaka podnikateľským subjektom, ktorí ju ničia ťažkými 
nákladnými autami a ktorí nemajú záujem ani ochotu prispieť k jej rekonštrukcii. Riešený 
bude úsek v celkovej dĺžke175 m, čiže len po zjazd do Materskej školy. Druhá časť projektu 
rieši výstavbu štyroch krátkych úsekov spojovacích chodníkov na osade Zbudské Dlhé ako aj 
výstavbu zhromažďovacej plochy pred budovou Školiaceho a kultúrneho strediska a to 
v celkovej ploche 450 m2. Celkové oprávnené náklady na tento projekt sú vo výške 96 509 €. 
Požadovaná výška NFP je 91 685 €. Zbytok t.j. 4 824 je spoluúčasť obce. 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

 Starosta prečítal návrh na uznesenie. 

O navrhovanom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

Výsledky hlasovania :                        Prítomný : 7 

                                                                      Za : 7 

                                                                      Zdržali sa : 0 
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                                                           Proti : 0 

Uznesenie číslo 7/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé súhlasí : 

a) s predložením ŽoNFP,  
b) so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu minimálne 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov, 
c) so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
 

   8 . Rôzne (projekt MOPS, kúpa budovy COOP Jednota) 

V tomto bode rokovania starosta obce oboznámil poslancov OZ o snahe obce zapojiť sa do 
projektu MOPS, ktorý vyhlásil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Žiaľ 
v tejto snahe sme neboli úspešný nakoľko najprv bol projekt vyhlásený pre všetky obce ktoré 
sú zapísané v Atlase rómskych komunít, ale dňa 12.1.2022 bola výzva zmenená 
a oprávneným žiadateľom sú iba tie obce, ktoré mali, alebo stále majú uzatvorenú Zmluvu 
o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby. Z tohto dôvodu sa 
obec Zbudské Dlhé nemohla zapojiť do tohto projektu, čo je veľká škoda. Myslím, že je to pre 
ostatné obce diskriminačné. 

      Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o prejednaní žiadosti na kúpu budovy COOP 
Jednota Zbudské Dlhé. Komisia pre KMD našu žiadosť akceptovala a navrhla cenu 30 000 €. 
Uviedla, že v prípade splátok splatnosť poslednej splátky musí byť najneskôr do 30.06.2023. 
Starosta obce komisii poďakoval, že sa vôbec zaoberala touto žiadosťou a oznámil im, že 
takáto cena je pre obec neakceptovateľná. Nebrali do úvahy vek budovy, jej súčasný stav, že 
budova bola postavená v rámci akcie „Z“, čiže stavali ju občania obce vo svojom voľnom čase 
a bez nároku na odmenu a taktiež, že budova je postavená na pozemku obce Zbudské Dlhé. 
A taktiež vôbec nebrali do úvahy aj fakt, že budova mala slúžiť nie na podnikanie, ale na 
výchovu a vzdelanie detí -  MŠ. 

Návrhová komisia navrhla prijať uznesenie. 

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

Výsledky hlasovania :         Prítomní : 7 

                                                        Za : 7 

                                                       Proti . 0 

                                                      Zdržali sa : 0 

Uznesenie číslo 8/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé berie na vedomie : 

a) informáciu starostu obce o vyhlásenej výzve na MOPS, 
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b) informáciu starostu obce ohľadne žiadosti o kúpu budovy COOP Jednota v Zbudskom 
Dlhom. 

 9 . k interpeláciám poslancov OZ 

V tomto bode rokovania nevystúpil žiaden z prítomných poslancov. 

K tomuto bodu rokovania nebolo prijaté žiadne uznesenie 

10 . Záver 

Na záver starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil rokovanie obecného 
zastupiteľstva o 18:40 hod. 

 

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

 

 

Overovatelia :                                                                                                

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

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

   

  V Zbudskom Dlhom, dňa : 11.02.2022 
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