Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Sološnica

Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica, 23.10..2017 o 18:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci (šiesti) : Stanislav Blecha, Marta Mikušová, Ing. Marta Čermáková, Bc. Dominik
Ralbovský, JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Marek Velšmid
Hlavný kontrolór obce : Ing. Anna Ševerová
Zapisovateľ: Marta Kuklovská
Overovateľ: JUDr. Magdaléna Vláčilíková a Ing. Marta Čermáková
Neprítomní:
Poslanci (traja) : Mgr. Roman Chvíla, PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Ľubomír Novák
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce 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 23.10.2017
určila Martu Kuklovskú a overovateľmi boli určení: JUDr. Magdaléna Vláčilíková a Ing. Marta
Čermáková.
Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice a schválenie programu
2. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a
Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ
3. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
4. Prerokovanie platu starostky obce
5. Prerokovanie žiadosti p. Velickej a p. Webera (Pálenica)
6. Rozšírenie ČOV
7. Rôzne
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 : Ing. Marta Čermáková a JUDr.
Magdaléna Vláčilíková
Za : 6 prítomní poslanci : Stanislav Blecha, Marta Mikušová, Marek Velšmid, Ing. Marta Čermáková,
JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 3 poslanci : Mgr. Roman Chvíla, PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Novák Ľubomír

2. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a
Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ
Starostka informovala poslancov, že správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ a MŠ
bola prerokovaná v pedagogickej rade ZŠ a MŠ. Ďalej starostka informovala o možných
budúcich investíciách do opráv v ZŠ (napr. kotolňa), a o prebiehajúcich prácach v MŠ
(oprava sociálnych zariadení pre pracovníkov MŠ).
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
a) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy
Sološnica za školský rok 2016/2017
b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Sološnica za školský rok
2016/2017
Za : 6 prítomní poslanci : Stanislav Blecha, Marta Mikušová, Marek Velšmid, Ing. Marta Čermáková,
JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 3 poslanci : Mgr. Roman Chvíla, PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Novák Ľubomír

3. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Hlavná kontrolórka prečítala správu o kontrole uznesení OZ za 1. polrok 2017. Uviedla, že
nenašla žiadne závažné porušenia. Poslanci mali správu k dispozícii pred rokovaním, nemali
žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
berie na vedomie
správu o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 1.polrok
2017
Za 6 prítomní poslanci : Stanislav Blecha, Marta Mikušová, Marek Velšmid, Ing. Marta Čermáková,
JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 3 poslanci : Mgr. Roman Chvíla, PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Novák Ľubomír

4. Prerokovanie platu starostky obce
Poslanci rokovali o výške platu starostky. Plat bol naposledy prerokovávaný 10.4.2017.
V predloženom návrhu sa neuvažuje o zmene výšky súčasného platu starostky, ktorý je
navýšený o 8% k základnému platu.
Starostka informovala o tom, že plat starostky obce sa prejednáva v obci Sološnica dva krát
do roka a to aj napriek tomu, že v roku 2015 bol prijatý nový zákon, podľa ktorého OZ nie je
povinné prerokovať plat starostu. Keďže je možné tento bod programu zaradiť na rokovanie
OZ podľa návrhu poslancov hocikedy, navrhla starostka zrušenie uznesenia č. 32/2012
o prejednávaní platu starostky dva krát do roka a navrhla prerokovanie iba 1x ročne a to po
zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) p r e r o k o v a l o plat starostky obce
b) u r č u j e
na základe ustanovenia §4 ods 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. a §11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a uznesenia č.32/2012 OZ obce Sološnica
zvýšenie minimálneho platu starostky o 8% s účinnosťou od 1.11. 2017 .
c) r u š í

ku dňu 1.1.2018 uznesenie č. 32/2012

Za 6 prítomní poslanci : Stanislav Blecha, Marta Mikušová, Marek Velšmid, Ing. Marta Čermáková,
JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 3 poslanci : Mgr. Roman Chvíla, PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Novák Ľubomír

5. Prerokovanie žiadosti p. Velickej a p. Webera (Pálenica)
Starostka predložila poslancom žiadosť p.Velickej a p.Webera o preplatenie laminátovej
plávajúcej podlahy v byte, ktorý má prenajatý od obce. Informovala ich o tom, že žiadatelia
pri ústnej žiadosti na doplnenie plávajúcej podlahy uviedli, že po skončení nájmu sa podlaha
demontuje. Žiadatelia vedeli o stave bytu, ktorý si chcú prenajať pred uzatvorením zmluvy
a nakoľko môže byť po dlhšom užívaní podlaha opotrebovaná, preto bolo navrhnuté
zamietnutie žiadosti. Poslankyňa Vláčilíková povedala, že je to osobná potreba žiadateľov,
pri ústnej žiadosti im nebolo preplatenie prisľúbené a preto je tiež za zamietnutie. Ostatní
poslanci tiež súhlasili so zamietnutím žiadosti.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
neschvaľuje
žiadosť p. Velickej a p. Webera o preplatenie výdavkov spojených s obstaraním laminátovej
podlahy v byte na Pálenici.

Za 6 prítomní poslanci : Stanislav Blecha, Marta Mikušová, Marek Velšmid, Ing. Marta Čermáková,
JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 3 poslanci : Mgr. Roman Chvíla, PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Novák Ľubomír

6. Rozšírenie ČOV
Starostka informovala poslancov o možnosti vybudovania druhej nádrže biologického
čistenia odpadových vôd ako otvorenej stavby. Pri tejto možnosti by sa mohlo rozšírenie
vykonať na základe už platného stavebného povolenia a bolo by rýchlejšie a lacnejšie. P.
Čermáková povedala, či nebude problém so zápachom z čističky. P. Mikušová hovorila, že
bola niekoľkokrát priamo v čističke a nebol tam zápach. P.Blecha navrhol, aby sa išli pozrieť
na podobnú čističku, kde už majú s otvorenou nádržou skúsenosti, aby sa predišlo
nepríjemnostiam so zápachom. Starostka prisľúbila, že zabezpečí možnosť návštevy iných
čističiek v okolí a tiež stanovisko úradu pre ŽP odbor hygieny o možnostiach výstavby
otvorenej nádrže v blízkosti obytnej zóny.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
Berie na vedomie informáciu o možnosti vybudovať.
rozšírenie ČOV v obci Sološnica podľa predloženého návrhu v hodnote do150.000€ bez dph.
Za 6 prítomní poslanci : Stanislav Blecha, Marta Mikušová, Marek Velšmid, Ing. Marta Čermáková,
JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 3 poslanci : Mgr. Roman Chvíla, PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Novák Ľubomír

7.Rôzne
V bode rôzne starostka predložila poslancom viaceré materiály, ktoré sa týkajú skvalitnenia
života v obci. Prvým bola ponuka na zakúpenie nového rozhlasu. Jednou z možností je
zakúpenie iba zosilňovača na pôvodný rozhlasový systém alebo je možnosť zakúpenia
nového moderného rozhlasového zariadenia. Keďže názory poslancov boli rôzne,
uprednostnila sa predbežne varianta opravy starého zariadenia.
Ďalším bodom bola oprava cesty pri pošte. Starostka informovala, že oprava suchým
asfaltom je neefektívna a preto hovorila s dvoma firmami o inej možnosti. Keďže cenové
ponuky boli dosť vysoké a forma opravy čiastkovým vyrezaním asfaltu sa tiež nezdala
ideálna, poslanci navrhli zistiť ešte ďalšie formy opravy cesty. P.Čermáková povedala, že aj
pri škole je cesta dosť poškodená a p.Mikušová spomenula aj cestu pri p.Bílkovej.
P.Ralbovský navrhol zistiť cenu betónovej cesty a potom sa podľa ponúk rozhodne forma
opravy cesty.
Ďalším bodom bolo zakúpenie vianočného osvetlenia. Starostka informovala poslancov, že
dala urobiť cenovú ponuku na nové vianočné osvetlenie nakoľko pôvodné je už nefunkčné.
Poslanci sa po diskusii dohodli, že sa dá urobiť ešte ďalšia ponuka v sume do 2.500 EUR
a vyberie sa najvýhodnejšia.

V ďalšom bode sa prejednávala rekonštrukcia ihriska. Naplánovaná bola rekonštrukcia šatní
a soc. zariadení, ale keďže futbalisti dostali iba časť požadovanej dotácie nie je možné
zrekonštruovať všetko naraz a bude nutné podieľať sa na spolufinancovaní. Starostka
navrhla opravu soc.zariadení a hosťovskej šatne. Viacerí prítomní hovorili tiež o tom, že
soc.zariadenia na ihrisku sú potrebné. Na druhej strane ich ľudia poškodzujú a bolo by
možno vhodné uvažovať o zabezpečení proti poškodzovaniu majetku obce, povedal
p.Blecha. P.Mikušová navrhla zakúpiť alebo prenajať prenosné WC. P.Velšmid sa spýtal, či
sú aj iné cenové ponuky, nakoľko táto sa mu zdá predražená. Starostka povedala, že
oslovila minimálne ďalšie tri firmy, ale žiadna sa neozvala, pretože je to pre nich nezaujímavá
zákazka. P.Velšmid navrhol, aby ešte starostka oslovila p.Ďurďoviča, ktorý má stavebnú
firmu.
Odišla poslankyňa Vláčilíková.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) s ú h l a s í
so zakúpením vianočného osvetlenia v cene do 2500 €
b) s ú h l a s í
so spolufinancovaním rekonštrukcie sociálnych zariadení v budove na ihrisku vo výške
5.000€
c) b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o predpokladanej cene opravy vozovky pri pošte a opravy miestneho rozhlasu.
Za 4 prítomní poslanci : Stanislav Blecha, Marta Mikušová, Ing. Marta Čermáková, Bc. Dominik
Ralbovský
Proti : nikto
Zdržal sa : 1 poslanec: Marek Velšmid
Neprítomní: 4 poslanci : Mgr. Roman Chvíla, PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Novák Ľubomír, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková

Na záver starostka poďakovala všetkým prítomným a ukončila zasadanie OZ.
V Sološnici, 30.10.2017

Zapisovateľ : Marta Kuklovská

_____________________________

Overovateľ: JUDr. Magdaléna Vláčilíková ______________________

Ing. Marta Čermáková _______________________

