Zápis zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Sološnica
Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica, 23.08.2017 o 18:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci: Stanislav Blecha, Mgr. Roman Chvíla, Marta Mikušová, PhDr. Jakub Okruhlica,
Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna Vláčilíková ( od bodu 2.)
Hlavný kontrolór obce : ospravedlnená
Neprítomní: Ing. Marta Čermáková, Mgr. Ľubomír Novák,
Zapisovateľ: Marta Kuklovská
Overovateľ: Bc. Dominik Ralbovský, PhDr. Jakub Okruhlica
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce A. Čermáková a privítala všetkých poslancov.
Oznámila, že sa vyhotovuje zvukový záznam zo zasadnutia pre potreby zápisnice.
Ako zapisovateľa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) zo dňa 23.8.2017
určila Martu Kuklovskú a overovateľmi boli určení: Bc. Dominik Ralbovský, PhDr. Jakub
Okruhlica. Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie
programu
2. Založenie Združenia obcí Karpatské podhorie
3. Otvorenie 3. pavilónu v MŠ
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) s c h v a ľ u j e
program rokovania podľa pozvánky
b) b e r i e n a v e d o m i e
určenie zapisovateľa Martu Kuklovskú a overovateľov : PhDr. Jakub Okruhlica a
Bc. Dominik Ralbovský
Za 6 prítomní poslanci : Mikušová Marta , PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha
Stanislav, Bc. Dominik Ralbovský, Mgr. Chvíla Roman
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 3 poslanci : JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Mgr. Novák Ľubomír, Ing. Marta
Čermáková
Prišla poslankyňa : JUDr. Magdaléna Vláčilíková
2. Založenie Združenia obcí Karpatské podhorie
Starostka informovala poslancov o návrhu starostov z okolitých obcí – od Plaveckého
Mikuláša po Jabloňové – založiť združenie obcí . OZ Podhoran, v ktorom sú okolité obce
združené vzniklo na základe Občianskeho zákonníka a ide o Občianske združenie. Toto
nové združenie by vzniklo na základe zákona 369/1990 o obecnom zriadení a mohlo by

čerpať finančné prostriedky, ktoré nemôžu čerpať bežné občianske združenia. Členské nie
je stanovené, no bude určené na pokrytie bežných výdavkov spojených napr. s vedením
účtu . Členské by sa zvýšilo obciam, ktoré získajú dotáciu a bude pokrývať výdavky spojené
s poskytnutou dotáciou. Ide najmä o projekty, kde jednotlivé obce nespĺňajú kritéria a je
potrebné, aby sa obce spojili.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
zmluvu o založení združenia obcí podľa ustanovenia § 20b zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení s názvom: Združenie obcí Malokarpatské podhorie a vstup Obce
Sološnica do tohto združenia .
Za 6 prítomní poslanci : Mikušová Marta , PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha
Stanislav, Bc. Dominik Ralbovský, Mgr. Chvíla Roman
Proti : nikto
Zdržal sa :1 prítomná poslankyňa : JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Neprítomní: 2 poslanci : Mgr. Novák Ľubomír, Ing. Marta Čermáková
3.

Otvorenie 3. pavilónu v MŠ

Na ostatnom zasadnutí OZ bola otvorená téma - otvorenie 3. Pavilónu v MŠ a navýšenie
školného v MŠ. Poslanci dostali materiál, ktorý obsahuje výšku finančných prostriedkov pri
prevádzke 2 pavilónov a predpokladané navýšenie pri otvorení 3. pavilónu. Vzhľadom
k tomu, že sa do MŠ hlásilo 53 detí, je potrebné tento pavilón opäť otvoriť. Ide o deti aj
z okolitých obcí a deti mladšie ako 3 roky. Počet narodených detí je v každom roku približne
11-14.
Starostka ďalej informovala, že na základe zverejneného inzerátu o prijatie učiteľky do MŠ
sa prihlásila dve nekvalifikované učiteľky. Riaditeľka MŠ sa aktívne snaží osloviť a získať
kvalifikované učiteľky, no nepodarilo sa jej to. Predpokladá , že pracovná zmluva bude
uzatvorená s dvomi nekvalifikovanými učiteľkami. Upratovačke sa navýši úväzok a nebude
sa prijímať druhá upratovačka na 3 hodiny. Tak isto ani škola nebude príjímať pomocnú silu
na vozenie stravy.
Pán Blecha sa informoval, aký počet detí bude v jednotlivých triedach, aby sa neotváral nový
pavilón , ktorý bude prázdny. V triedach bude cca 17 detí, v jednom bude 19.
Roman Chvíla sa informoval, či si nekvalifikované učiteľky musia doplniť vzdelanie, aby
nedochádzalo k veľkým výpadkom v pracovnej dobe. Mgr. Danielová je prijatá na
doplňujúce štúdium a Sára Čermáková bude prijatá na dobu určitú, v januári by mohla
nastúpiť iná učiteľka, ktorá končí štúdium a bola by schopná už nastúpiť do škôlky. Preto si
ho dorábať nebude.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
otvorenie 3. pavilónu v MŠ Sološnica k 1.9.2017
Za 7 prítomní: Mikušová Marta, PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav,
Bc. Dominik Ralbovský, Mgr. Chvíla Roman, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 2 poslanci : Mgr. Novák Ľubomír, Ing. Marta Čermáková

V Sološnici, 31.8.2017
Zapisovateľ : Marta Kuklovská ___________________________

Overovateľ: PhDr. Jakub Okruhlica ______________________
Bc. Dominik Ralbovský _____________________

