Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Sološnica

Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica, 29.10.2018 o 17:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci (ôsmi) : Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Mgr. Ľubomír
Novák, PhDr. Jakub Okruhlica, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková
Hlavný kontrolór obce : Ing. Anna Ševerová
Zapisovateľ: Marta Kuklovská
Neprítomní:
Poslanci (jeden): Mgr. Roman Chvíla

Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce a privítala poslancov a všetkých prítomných.
Skonštatovala, že je prítomných 8 poslancov a teda sú uznášaniaschopní. Oznámila, že sa
vyhotovuje zvukový záznam zo zasadnutia pre potreby zápisnice.
Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v ZŠ za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok
2017/2018
5. Prerokovanie návrhu VZN č.1/2018 o určení spoločného školského obvodu ZŠ
6. Schválenie zámeru odkúpenia časti parcely KN reg. “E“ parc.č. 1950 za účelom
výstavby bytového domu, druh pozemku orná pôda
7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
9. Správa hlavného audítora o konsolidovanej účtovnej závierke Obce Sološnica
k 31.12.2017
10. Záver
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
Starostka prečítala návrh na zapisovateľa – p.Kuklovská Marta a overovateľov : Mgr.
Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský a prečítala návrh na uznesenia k bodu 1 a k bodu 2.
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: Marta Kuklovská a overovateľov : Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Mgr. Ľubomír
Novák, PhDr. Jakub Okruhlica, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 1 poslanec : Mgr. Roman Chvíla

3. Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti v ZŠ za školský rok 2017/2018
Riaditeľka ZŠ Sološnica Mgr. Monika Oravcová predniesla správu o výchovno - vzdelávacej
činnosti v ZŠ za školský rok 2017/2018, v ktorej informovala o počte žiakov navštevujúcich
ZŠ, o aktivitách a prezentácii školy, o vzdelávaní pedagogických pracovníkov ZŠ, o voľnočasových aktivitách, o projektoch, do ktorých je škola zapojená, o výsledkoch inšpekčnej
činnosti vykonanej ŠŠI v škole a o ďalších činnostiach školy. Správa je prílohou k zápisnici.
Pri inšpekcii boli zistené niektoré nedostatky, ktoré už boli podľa slov riaditeľky ZŠ
odstránené. Starostka upozornila, že bude schválený zákon o bezplatnom stravovaní
všetkých žiakov a bude sa s tým musieť rátať v rozpočte na budúci rok. P.Mikušová sa
spýtala, či je kapacitne postačujúca naša jedáleň pre všetkých žiakov. Riaditeľka povedala,
že kapacitne by zatiaľ bola školská jedáleň postačujúca avšak bude treba dokúpiť vybavenie,
riad a prijať novú pracovnú silu. Keďže neboli ďalšie pripomienky k činnosti ZŠ, starostka
prečítala návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) s c h v a ľ u j e
správu o výchovno - vzdelávacej činnosti v ZŠ za školský rok 2017/2018

hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Mgr. Ľubomír
Novák, PhDr. Jakub Okruhlica, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 1 poslanec : Mgr. Roman Chvíla

4.Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský
rok 2017/2018
Riaditeľka MŠ Bc. Janka Šišková predniesla správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018, o počte detí, odbornosti učiteľov,
o aktivitách MŠ a nakoľko neboli zo strany poslancov žiadne otázky pristúpilo sa
k hlasovaniu.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

schvaľuje
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018

hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Mgr. Ľubomír
Novák, PhDr. Jakub Okruhlica, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 1 poslanec : Mgr. Roman Chvíla

5. Prerokovanie návrhu VZN č.1/2018 o určení spoločného školského obvodu ZŠ
Starostka informovala o nutnosti aktualizácie VZN o určení spoločného školského obvodu
ZŠ nakoľko je potrebné ho rozšíriť aj pre žiakov 1.-4. ročníka z Plav. Podhradia( Doteraz boli
zahrnutí žiaci 5.-9.ročníka z Plav. Podhradia a Plaveckého Mikuláša) . Návrh VZN bol
vyvesený na nástenke v obci aj na webovom sídle obce a neprišli k nemu žiadne
pripomienky, preto starostka navrhla prejsť priamo k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
VZN č.1/2018 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec
Sološnica

hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Mgr. Ľubomír
Novák, PhDr. Jakub Okruhlica, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 1 poslanec : Mgr. Roman Chvíla

6. Schválenie zámeru odkúpenia časti parcely KN reg. “E“ parc.č. 1950 za účelom
výstavby bytového domu, druh pozemku orná pôda
Starostka oboznámila poslancov, že sme žiadali SPF o súhlas s výstavbou bytových domov
nakoľko je tu možnosť prevedenia, prípadne odkúpenia pozemkov zo SPF na Obec práve
ak sa jedná o výstavbu bytových domov. Obec má v ÚP naplánovanú výstavbu bytových
domov a preto sme chceli začať s prípravou už teraz. Ku žiadosti je nutné pripojiť okrem
štúdie aj súhlas poslancov OZ so zámerom výstavby bytových domov. P.Mikušová sa
spýtala, či túto výstavbu bude robiť Obec alebo súkromný investor. Starostka povedala, že to
Obec môže robiť buď verejným obstarávaním a vybratím dodávateľa, alebo to postaví
investor a Obec by po získaní pôžičky zo Štátneho fondu bývania a prípadne aj dotácie od
Ministerstva dopravy a výstavby SR prevzala tieto domy do vlastníctva. Mala by to byť
výstavba obecných nájomných bytov pre obyvateľov obce. P.Mikušová navrhla doplniť do
uznesenia, že zámerom výstavby budú obecné nájomné domy. P.Blecha sa spýtal, či je
časovo obmedzené do kedy musíme začať stavať od prevedenia pozemkov. P.Marta
Čermáková povedala, že takéto podmienky môžu byť uvedené až pri stavebnom povolení,

ale nemalo by to byť časovo obmedzené. Starostka ďalej povedala, že potrebné tiež dať
vypracovať štúdiu k stavbe. Po ďalšej diskusii sa prešlo na hlasovanie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) s c h v a ľ u j e
zámer výstavby 2 obecných nájomných domov s 12 bytovými jednotkami na parcele reg.E KN parc.č.
1950 v k.ú. Sološnica

b) s ú h l a s í
zabezpečenie štúdie pre potreby Slovenského pozemkového fondu na prevod majetku do vlastníctva
Obce Sološnica

c) s ú h l a s í
s prevodom majetku parcele reg. „E“ KN parc.č. 1950 v k.ú. obce Sološnica do vlastníctva obce

hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Mgr. Ľubomír
Novák, PhDr. Jakub Okruhlica, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 1 poslanec : Mgr. Roman Chvíla

7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
Hlavná kontrolórka informovala poslancov o vykonaných kontrolách. Prvá kontrola týkajúca
sa poskytovania dotácií v roku 2017 bola bez nedostatkov, všetky dotácie boli poskytnuté
a zúčtované podľa platných predpisov. Druhá kontrola sa týkala plnenia uznesení prijatých
v 1.polroku 2018 a tiež neboli zistené žiadne nedostatky, niektoré uznesenia sú ešte v plnení
a ostatné boli splnené.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
be rie na vedomie
Správu HK o výsledku vykonanej kontroly
a) poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2017
b) plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za 1.polrok 2018
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Mgr. Ľubomír
Novák, PhDr. Jakub Okruhlica, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 1 poslanec : Mgr. Roman Chvíla

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
Hlavná kontrolórka prečítala plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019. Starostka informovala,
že plán bol zverejnený a vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce a neprišli
k nemu žiadne pripomienky, tak sa pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2019
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Mgr. Ľubomír
Novák, PhDr. Jakub Okruhlica, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 1 poslanec : Mgr. Roman Chvíla

9. Správa hlavného audítora o konsolidovanej účtovnej závierke Obce Sološnica
k 31.12.2017
Starostka informovala poslancov, že ide o konsolidovanú závierku, ktorá obsahuje viaceré
dokumenty, ktoré už boli súčasťou záverečného účtu Obce, iba pribudli rozpočtové
organizácie. V závere správy je uvedené, že Obec konala v súlade s požiadavkami zákona.
Nakoľko neboli k Správe žiadne pripomienky ani otázky, starostka prečítala návrh na
uznesenie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
be rie na vedomie
Správu nezávislého auditora o výsledku auditu konsolidovanej závierky Obce Sološnica k 31.12.2017
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Mgr. Ľubomír
Novák, PhDr. Jakub Okruhlica, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 1 poslanec : Mgr. Roman Chvíla

10. Záver
Na záver starostka poďakovala všetkým poslancom za ich prácu, aktivity, pripomienky
a všetky činnosti, ktoré vykonávali v uplynulom volebnom období a poprosila ich, aby sa aj
v budúcnosti zúčastňovali zasadnutí OZ, či už ako poslanci, alebo ako občania, prípadne sa
zapojili do práce v komisiách, keďže majú viac skúseností a vedomostí o daných veciach,
ktoré sú už rozbehnuté. P.Vláčilíková tiež poďakovala starostke za spoluprácu a popriala jej
veľa šťastia v blížiacich sa voľbách. Riaditeľka škôlky p. Šišková poďakovala starostke aj
Obecnému zastupiteľstvu, že vždy boli ochotní riešiť akékoľvek problémy v škôlke. P.Blecha
povedal, že by bolo potrebné prekryť studňu nad šenkom. P.Bordáková spomenula Dom
smútku, že je v havarijnom stave a bol problém s vchodovými dverami. Starostka povedala,
že verejné obstarávanie na okná a dvere bolo zrušené, nakoľko nikto nepredložil žiadnu
ponuku na plastové okná a máme iba ponuku na hliníkové okná. Drevené okná vylúčila,
pretože tie sú veľmi náročné na údržbu a plastové okná sú problematické z dôvodu veľkosti

výplne okien. P.Mikušová pripomenula, že na opravu Domu smútku boli schválené peniaze
v tomto roku a neprenášajú sa do ďalšieho roka a bude ich musieť znovu schváliť nové
zastupiteľstvo.
Po ukončení diskusie starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
zasadanie OZ.

V Sološnici, 7.11.2018
Zapisovateľ : Marta Kuklovská

Overovateľ:

_____________________________

Mgr. Ľubomír Novák _____________________________

Bc. Dominik Ralbovský _____________________________

