Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Sološnica

Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica, 17.12.2018 o 18:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci (ôsmi) : Ing. Marta Čermáková, Ing.Peter Holič, Mgr.Júlia Jánošíková, Ing.Róbert
Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Stanislav Timčo, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková
Zapisovateľ: Marta Kuklovská
Neprítomní:
Hlavný kontrolór obce : Ing. Anna Ševerová
Poslanci : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský
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. Starostka ďalej
navrhla presunúť bod programu č.3 až za bod č.10 po schválení rozpočtu, kde sa bude
jednať o školskú jedáleň, ktorej sa dodatok VZN týka. Oznámila, že sa vyhotovuje zvukový
záznam zo zasadnutia pre potreby zápisnice.
Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ:
Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie
programu zasadnutia
3. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015,
ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na
území obce Sološnica - presúva sa za bod 10.
4. Schválenie platu starostu obce
5. Prerokovanie podmienok nájmu ambulancie detského lekára
6. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
7. Schválenie prevodu majetku do vlastníctva obce – pozemky pod miestnou
komunikáciou v časti obce Paseky
8. Schválenie Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia v časti obce Betlehem medzi
Obcou Sološnica a SPP distribúcia a.s.
9. Vyhlásenie výzvy na predkladanie Malých občianskych projektov a projektov
v zmysle VZN č. 4/2015 o poskytovanie dotácie na VČA

10. Schválenie rozpočtu na rok 2019 a plánu rozpočtu na roky 2020 a 2021
a predloženie stanoviska HK k návrhu rozpočtu
11. Schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením
12. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2019
13. Delegovanie členov do Rady školy pri MŠ, ZŠ a RDDM.
14. Plán kultúrnych a športových podujatí v obci v roku 2019
15. Rôzne
16. Záver

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
Starostka prečítala návrh na zapisovateľa – p.Kuklovská Marta, overovateľov : Ing.Róbert Kuklovský,
Bc. Dominik Ralbovský a členov návrhovej komisie: Ing. Marta Čermáková, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková 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 zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
b) b e r i e n a v e d o m i e
návrh na určenie zapisovateľa: Marta Kuklovská , overovateľov : Mgr. Dominik Ralbovský a Ing.
Róbert Kuklovský a návrhovú komisiu : Ing. Marta Čermáková a JUDr. Magdaléna Vláčilíková
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert

Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

3.Prerokovanie návrhu Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015,
ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na
území obce Sološnica
Tento bod programu bol presunutý za bod č.10 o schválení rozpočtu na rok 2019 nakoľko je potrebné
prediskutovať niektoré položky.

4. Schválenie platu starostu obce
Starostka vyzvala p.Dominika Ralbovského ako predsedu finančnej komisie na prečítanie dôvodovej
správy k uvedenému bodu. Odmeňovanie starostov sa riadi zákonom č.253/1994 v znení neskorších
zmien a doplnkov, Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov obecnému zastupiteľstvu je vyhradené „určiť plat starostu podľa osobitného
predpisu ....“. Osobitným predpisom je zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (ďalej len„cit. zákon“), ktorý
bol novelizovaný zákonom č. 320/2018 účinným od 1.12.2018 a ktorý upravuje nárok starostky obce
na plat vypočítaný podľa § 3 ods. 1 tohto zákona a zároveň dáva dispozičné právo obecnému
zastupiteľstvu takto vypočítaný plat zvýšiť až o 60 %. Vzhľadom k zmene zákona o odmeňovaní
starostov obcí sa mení koeficient na výpočet základnej mzdy starostu Sološnice z 1,98 na 2,2.
Z dôvodu nového volebného obdobia a zmeny zákona je potrebné určiť plat starostu. Finančná

komisia preto predložila návrh s navýšením 8% k základnému platu určeného zákonom. Poslankyňa
Marta Čermáková povedala, že na finančnej komisii sa rozhodli aj preto takto, že zamestnanci mávajú
13. a 14.plat a u starostov to tak nie je a navýšenie platu o 8% je vlastne rozdelenie jednej mzdy do
12 častí . Zo strany poslancov neboli ďalšie pripomienky, preto sa pristúpilo k hlasovaniu.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
určuje
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. zvýšenie minimálneho platu starostky o 8 % s účinnosťou od 1.12.
2018 .
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert

Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

5. Prerokovanie podmienok nájmu ambulancie detského lekára
Starostka oboznámila prítomných, že detský lekár, ktorý u nás ordinuje 2x týždenne , vzhľadom na
priestory a iné možnosti , nie je spokojný, že mu účtujeme za energie 750€ za rok. V iných obciach,
kde tiež ordinuje, má prenájom za 1€ a energie mu hradia obce a boli by radi, keby u nich ordinoval
celý týždeň. Starostka preto povedala, že by nebola rada, ak by sme prišli o detského lekára. P.
Vláčilíková povedala, že je tu veľa ľudí, ktorí nechcú, aby detský lekár odišiel. P.Timčo sa obáva, aby
nevznikol precedens a aby aj ostatní lekári nepožadovali od obce preplácanie energií. P.Jánošíková
skonštatovala, že ak má inde lepšie podmienky, má ambulanciu sám na celý týždeň, tak tu nezostane.
Ďalší problém je, že v Malackách sú detskí lekári obsadení a nikto nezoberie ďalších pacientov.
P.Timčo, povedal, že s tým nie je stotožnený s týmto návrhom a nesúhlasí s ním, keďže lekár je iba
dva dni v týždni a je za nejaký kompromis, že by sa mu fakturovali iba tie dva dni v týždni. P.Dominik
Ralbovský povedal, že na finančnej komisii sa o tom rozprávali a navrhujú, aby sa platby odpustili aj
lekárke pre dospelých, aby podmienky v ambulancii boli rovnaké. P.Timčo zopakoval, že s tým nie
stotožnený a nepovažuje to za správne. Poslanci sa vyjadrili, že tiež s tým nie sú stotožnení, ale
nevidia inú možnosť, ako neprísť o lekára. P.Kuklovský povedal, že by sme to nemali brať ako
investíciu do lekára, ale ako investíciu do malých detí a mladých rodín, ktorým to určite uľahčí život.
P.Čermáková pripomenula, že sme v bratislavskom kraji, kde je akútny nedostatok detských lekárov
a nebolo by dobré prísť o lekára. P.Dominik Ralbovský tiež poznamenal, že je to obecná budova a aj
tak sa musí v zime vykurovať. Sú tam gamatky, ktoré spotrebúvajú veľa energie. P.Holič navrhol
pouvažovať skôr nad šetrením energie a to napr. výmenou gamatiek za kotol, ktorý by zabezpečoval
kúrenie v celej budove (detská ambulancia, zubná ambulancia, pošta aj lekáreň). Starostka aj prítomní
občania povedali, že v ambulancii býva často prekúrené a tiež, že v stredu sa stáva, že detský lekár
nedodržiava ordinačné hodiny a ráno musia na neho čakať. P.Novák povedal, že lekár využíva
situáciu a on by navrhoval dať nejaké obmedzenie, napr.700€ bude hradiť obec a to čo bude navyše
si uhradí lekár. Poslanci sa po ďalšej diskusii a po pomocnom hlasovaní dohodli na znížení nájmu na
1€ ročne a náklady na energie bude znášať obec.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuj e

podmienky nájmu ambulancie detského lekára :
- Nájom 1€/ ročne,
- Náklady na energie, internet a likvidáciu odpadu bude znášať obec
hlasovanie:
Za : 7 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert

Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : (jeden): Ing. Stanislav Timčo
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský
6. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
Starostka informovala, že odmeňovanie poslancov sa naposledy prejednávalo v roku 2011 a tiež prišlo
v roku 2018 k zmene zákona, preto navrhla nasledovné zmeny: za účasť na zasadnutí OZ z 10€ na
15€, odmena pre zástupcu starostu vo výške 0,05% čo činí cca 150€ ročne, predseda komisie 10€,
členovia komisií 7€, zapisovateľ 15€. Starostka vyzvala poslancov na diskusiu a keďže neboli žiadne
pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuj e
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií

hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert

Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

7. Schválenie prevodu majetku do vlastníctva obce – pozemky pod miestnou

komunikáciou v časti obce Paseky
Starostka informovala, že touto cestou ( posledná ulička smer Plavecké Podhradie) sa už zaoberalo aj
predchádzajúce zastupiteľstvo a preto dala vyhotoviť GP po parcelu č.1688/1. Starostka ďalej
povedala, že rozprávala s viacerými majiteľmi pozemkov, ktorí vlastnia časť tejto cesty, nakoľko sa
tam bude budovať aj vodovod musí byť cesta majetkom obce. Niektorí majitelia, ktorí majú malé
výmery ( cca 1m2) by boli ochotní darovať pozemky obci a s ostatnými majiteľmi je potrebné sa
dohodnúť, lebo niektorí to kúpili ako súčasť stavebného pozemku za trhové ceny. Starostka vyzvala
poslancov, aby sa vyjadrili ku kúpnej cene. P.Marta Čermáková navrhla cenu 3€, pretože nie je
možné, aby obec kupovala cesty za trhové ceny. Tých nevysporiadaných ciest je veľa a aj
v budúcnosti by aspoň bola stanovená cena na vykupovanie takýchto pozemkov. Vlastníci aj tak
nemajú šancu s tými pozemkami nič robiť, keďže sú vedené ako komunikácia. P.Vláčilíková povedala,
že keď sa vysporiadavali napr. pozemky pod bytovkami, obec ich predávala občanom tiež za 3€
a preto si tiež myslí, že by to tak mohlo zostať.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

a) s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva pozemkov v katastrálnom území Sološnica novovytvorené parcely GP č.126/2018,
ktorý vypracoval Matúš Kollár – MATGEO, úradne overený Ing.Jozefom Lukáčom reg.“C“ KN parcelné
číslo:
1630/53, druh pozemku záhrady vo výmere 15 m2
1630/54, druh pozemku orná pôda vo výmere 27 m2
1630/55, druh pozemku záhrady vo výmere 40 m2
1630/56, druh pozemku orná pôda vo výmere 25 m2
1630/57, druh pozemku orná pôda vo výmere 24 m2
1630/58, druh pozemku záhrady vo výmere 55m2
1630/59, druh pozemku orná pôda vo výmere 37m2
a 1630/60, druh pozemku orná pôda vo výmere 37m2
do vlastníctva Obce Sološnica
b) s c h v a ľ u j e
spôsob prevodu vlastníctva darovaním, kúpnou zmluvou a delimitáciou
c) u r č u j e
kúpnu cenu najviac 3 € / m2
d) s ú h l a s í
s delimitáciou pozemku v správe SPF do vlastníctva obce Sološnica v časti parcely 1688/2 KÚ
Sološnica, vedenej na LV 1044 , na ktorej sa nachádza časť miestnej komunikácie časti obce Paseky
e) p o v e r u j e
starostku obce k vykonaniu všetkých potrebných právnych úkonov pre nadobudnutie vlastníckeho
práva k pozemkom uvedeným v časti a) tohto uznesenia

hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert

Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

Schválenie Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia v časti obce Betlehem medzi
Obcou Sološnica a SPP distribúcia a.s.
8.

Starostka oboznámila nových poslancov s informáciou, že v časti Betlehem sa v roku 2018 robilo
26bm rozšírenia plynovej siete na pozemku, ktorého vlastníkom je Obec, ale nie sme odborne
spôsobilí na jeho prevádzkovanie a preto musíme mať uzatvorenú s prevádzkovateľom, ktorým je
SPP zmluvu o nájme. SPP nemá záujem odkúpiť tieto zariadenia a odpočítavajú si z platieb sumu za
prenájom. Zámer prenajať tento majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na
webovom sídle obce ako i na úradnej tabuli obce. Nikto nepodal námietky ani pripomienky.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) v y h l a s u j e
nasledujúci majetok obce za neupotrebiteľný :

Plynárenské zariadenie : Rozšírenie distribučnej siete Sološnica- Betlehem vybudované na
pozemkoch parc. č. 1005/1, 39 a 49 v dĺžke 26bm
b) s c h v a ľ u j e
prenájom tohto majetku podľa § 9a ods.9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad
hodný osobitného zreteľa , ktorý odôvodňuje tým, že Plynárenské zariadenie môže v zmysle § 3 písm.
c) bod 5 Zákona č. 251/2012 o energetike prevádzkovať len plynárenský podnik oprávnený na
distribúciu plynu ako vlastník alebo ako nájomca plynárenského zariadenia. Preto sa musí vysporiadať
užívateľský vzťah medzi PDS a investorom, ktorý zabezpečil výstavbu PZ- teda Obcou Sološnica .
b) s c h v a ľ u j e
prenájom tohto plynárenského zariadenia ako neupotrebiteľného majetku spoločnosti SPP
distribúcia a.s. , Mlynské nivy 44/ B Bratislava , IČO: 35910739 za cenu 1€/ ročne .
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert

Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

9. Vyhlásenie výzvy na predkladanie Malých občianskych projektov a projektov
v zmysle VZN č. 4/2015 o poskytovanie dotácie na VČA
Starostka prítomných informovala, že MOP sa rozbehli minulý rok a bolo zrealizovaných 5 projektov.
Projekty by mali podporovať iniciatívu občanov na zlepšenie verejného priestoru v obci a zároveň si
vyžadujú aktívnu účasť žiadateľa na realizácii. Podmienky sú rovnaké ako minulý rok a schvaľovať ich
bude komisia pre dotácie. Termíny na podávanie budú dva, k 31.januáru a 30. augustu 2019.
Ďalej je tu tiež možnosť získať dotácie na voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ale tieto dotácie
môžu žiadať organizácie pracujúce v obci.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) s c h v a ľ u j e
výzvu na predkladanie malých občianskych projektov financovaných z participatívneho rozpočtu obce
Sološnica na rok 2019
b) p o v e r u j e
starostku obce na zverejnenie výzvy na predkladanie projektov z participatívneho rozpočtu a na
schválenie dotácií na voľno-časové aktivity pre deti a mládež na rok 2019 spôsobom v obci obvyklým.
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert

Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

10. Schválenie rozpočtu
na rok 2019 a plánu rozpočtu na roky 2020 a 2021
a predloženie stanoviska HK k návrhu rozpočtu
Starostka prečítala stanovisko HK k predloženému rozpočtu, kde konštatuje, že rozpočet bol
vypracovaný v súlade so zákonom, predložený bol 15 dní pred plánovaným schválením, bol
zverejnený na web stránke a na tabuli v obci a HK preto odporúča schváliť rozpočet na rok 2019
podľa predloženého návrhu a odporúča zobrať na vedomie plán rozpočtu na roky 2020 a 2021.
Starostka potom vyzvala ekonómku Martu Bordákovú, aby predniesla zmeny v rozpočte, ktoré
v návrhu neboli zahrnuté. Zmena sa týkala hlavne ZŠ, ktorá predložila požiadavky pre školskú jedáleň
až po zostavení rozpočtu. Riaditeľka ZŠ žiadala tiež o financie na zakúpenie tabletov pre učiteľov,
ktoré by používali namiesto papierovej triednej knihy, nakoľko už funguje nová aplikácia EduPage,
ktorú by mohli efektívnejšie využívať.
P.Novák navrhol namiesto tabletov zakúpiť notebooky. Riaditeľka povedala, že notebooky majú a dali
ich opraviť a oni sa skôr prikláňajú k tabletom. P.Jánošíková upozornila na to , že treba určite tablety
s klávesnicou, aby sa s nimi dalo lepšie pracovať.
Ďalej starostka informavala o žiadosti zo školskej jedálne, kde je požiadavka na zakúpenie nových
riadov, konvektomatu a tiež potrebe prijať ďalšieho zamestnanca do školskej jedálne. Starostka
uviedla, že žiadosť na prijatie zamestnanca bola doručená 5 dní pred zasadnutím OZ bez konkrétnych
vyčíslených nákladov a preto sa to navrhuje riešiť dodatočne. P.Vláčilíková povedala, že list od
vedúcej školskej jedálne ju dojal, pretože všetci vieme, ako to v šk. jedálni funguje, že sa varí
s polotovarov a každá snaha o niečo nové nebola prijatá. Keď sa zakúpi konvektomat, obáva sa, že to
nebude lepšie. Starostka povedala, že technologické postupy a to z akých tovarov sa bude variť je
skôr na osobnú komunikáciu a možno vidí riešenie v zriadení fungujúcej stravovacej komisie, ktorá tu
už aj predtým existovala. P.Vláčilíková nie je proti zakúpeniu konvektomatu, ale chcela by vidieť
nejaký posun napr. v prístupe k zostavovaniu jedálneho lístka. Riaditeľka ZŠ povedala, že sa už
strava zlepšila, vzhľadom k zmene prestávky zamestnancov šk. jedálne sa upravil aj čas vydávania
obedov. Tak isto v dochádzke je zlepšenie, začali sa veci hýbať, ale ešte sú nakúpené nejaké zásoby,
ktoré musia minúť. Ďalej by chceli pristúpiť aj k príprave stravy napr. bezlepkovej alebo diabetickej.
Riaditeľka tieto veci riešila s pracovníčkami šk.jedálne v novembri, iný typ stravy zatiaľ nie je možný,
ale oni stále požadovali ďalšiu prac.silu do kuchyne. Riaditeľka povedala, že ak by sa varilo pre
všetkých žiakov ako to bolo plánované, tak by ďalšia sila bola určite potrebná. Ďalšia vec sa týka tiež
zadávania jedálneho lístku na stránku školy, zatiaľ to robí ona, ale tiež plánujú posun aj v tejto oblasti,
aby sa dalo prihlasovať a odhlasovať zo stravy cez aplikáciu „edu page“, ktorá už funguje v iných
oblastiach. Ďalšia pripomienka od p.Vláčilíkovej bola, že v rade školy je tiež zástupca šk.jedálne a dali
by sa aj tam prejednávať otázky stravovania. Starostka vyzvala poslancov na vyjadrenie k žiadosti na
zakúpenie vybavenia kuchyne, či súhlasia so celkovou požadovanou sumou pre šk.jedáleň a tiež
s prijatím nového zamestnanca. P.Jánošíková navrhla, dať priestor do septembra, aby bolo viditeľné
zlepšenie v stravovaní v školskej jedálni a potom sa uvidí, či sa celá schválená suma použije na
školskú jedáleň. P.Novák sa tiež priklonil k návrhu schváliť financie v plnej výške a prípadne doplniť
školenie pracovníkov na konvektomat, kde sa tiež dajú získať ďalšie vedomosti v oblasti
skvalitňovania stravy formou nových technológií.
Ďalšie požiadavky ZŠ, ktoré sa týkajú napr. schválenia financií na sieť Wifi, starostka navrhla schváliť
v plnej výške, s čím poslanci súhlasili. Na modernizáciu učební finančná komisia odporučila znížiť
navrhovanú výšku financií z Obce a navrhla ZŠ hľadať aj iné možnosti získania dotácií. Starostka
ďalej predložila k diskusii aj žiadosť o navýšenie počtu zamestnancov v školskej jedálni. Povedala, že
si vyžiadala od vedúcej školskej jedálne presný počet vydaných obedov za november a vedúca jej
poslala smernicu, v ktorej je odporúčaný počet zamestnancov. Počet bol 202, čo je na hranici
odporúčania, z toho 52 detí je z MŠ a na túto činnosť je prijatá sila, ktorá pomáha pri príprave desiat
a má na starosti vydávanie stravy priamo v MŠ a tým odbremeňuje vydávanie celého počtu obedov
priamo v jedálni. Starostka ďalej povedala, že sa určite nevyhneme prijatiu ďalšej pracovnej sily
k septembru 2019, keďže tam sa predpokladá nárast stravníkov z dôvodu „obedov zdarma“. Ďalej sa
rozbehla diskusia o tom, že v prípade zakúpenia konvektomatu by sa skrátila doba tepelnej prípravy
jedla a tým sa môže využiť dlhší čas na prípravu surovín. Do diskusie sa prihlásila aj pani Tardíková

(člen finančnej komisie) , ktorá povedala, že môže ponúknuť kontakt na vedúcu v inej jedálni, keďže
majú skúsenosti s konvektomatom. Starostka sa ešte spýtala riaditeľky, či sa nejako výrazne zmenil
k septembru počet žiakov oproti minulému roku. Riaditeľka povedala, že nie. Teda počet stravníkov je
už minimálne rok a pol rovnaký a preto starostka navrhla zakúpiť konvektomat, zaučiť pracovníčky na
prácu s ním, kým nie je nárast stravníkov a k septembru prijať novú silu. P.Dominik Ralbovský navrhol
tiež zamestnať silu cez ÚP, mzdu by 9 mesiacov preplácal ÚP, zaučila by sa a keby sa osvedčila,
potom ju prijať do normálneho prac.pomeru. Starostka povedala, že ak by v evidencii ÚP bola vhodná
prac. sila na túto pozíciu a určite by mala škola využiť túto možnosť a prijať ju na tých 9 mesiacov
s podporou dotácie. P.Jánošíková povedala, že je za schválenie financií na vybavenie kuchyne, ale je
proti prijatiu novej sily k januáru, pretože jej chýba nejaká analýza k rozhodovaniu, napr. koľko
obedov sa pripravilo s za nejaké obdobie, práca jednej pracovníčky trvala x hodín, pracovali nadčas
a preto žiadame o ďalšiu silu. P.Kuklovský povedal, že treba oddeliť schvaľovanie výbavy do kuchyne
a prijímanie nových pracovníkov. Starostka povedala, že práve toto sa rieši v Dodatku VZN, kde treba
mzdy pre nového pracovníka zahrnúť a preto navrhla schvaľovať Dodatok až po tejto diskusii. Po
diskusii sa poslanci dohodli, že nová pracovná sila sa bude prijímať k septembru 2019. Starostka
potom zhrnula všetky zmeny v rozpočte a keďže neboli ďalšie otázky k rozpočtu prečítala návrh na
uznesenie.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) b e r i e
na vedomie
správu HK k návrhu rozpočtu obce Sološnica na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020 a
2021
b) b e r i e
na vedomie
plnenie rozpočtu za roky 2016 a 2017 , upravený rozpočet na rok 2018 a očakávanú skutočnosť za
rok 2018 a rozpočet na roky 2020 a 2021
c) s c h v a ľ u j e
zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry
d) s c h v a ľ u j e
rozpočet Obce Sološnica na rok 2019
v časti príjmovej 1 472 257 € , z toho BP vo výške 1 245 257€ , kapitálové príjmy 0 € a finančné
operácie (rezervný fond) 227 000€
v časti výdavkovej 1 384 850 € , z toho BV vo výške : 1 107 850 € , kapitálové výdavky 277 000 €
Hospodárenie celkom: prebytok 87 407 €
e) s c h v a ľ u j e
čerpanie rezervného fondu vo výške 227 000 € na vykrytie kapitálových výdavkov
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert

Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

K bodu 3: Prerokovanie návrhu Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
2/2015, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území obce Sološnica
Po schválení rozpočtu na rok 2019 prečítala starostka návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2/2015, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských

zariadení na území obce Sološnica. Návrh dodatku bol zverejnený na webovom sídle a úradnej
tabuli obce. Dodatok bol schválený podľa návrhu.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015, ktorým sa určuje výška dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Sološnica
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert

Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

11. Schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č.2/2018
Účtovníčka Marta Bordáková prečítala úpravy rozpočtu obce na rok 2018 a nakoľko neboli žiadne
otázky ani pripomienky zo strany poslancov pristúpilo sa k hlasovaniu.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu
Bežný rozpočet - príjmy:
Ekonomická
klasifikácia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

311

Bežné granty – (dotácie od štátu,
BSK, ZSE, Nadácia Volkswagen, CRH)
Spolu:

8 400,00

5 950,50

14 350,50

8 400,00

+ 5 950,50

14 350,50

Kapitálový rozpočet - príjmy:
Ekonomická
klasifikácia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

320

Kapitálový grant (Úrad vlády –
dotácia šport , BSK verejné osv.)
Kapitálový grant ZŠ-učebne
Spolu:

41 500,00

+ 13 023,10

54 523,10

120 519,79
162 019,79

-120 519,79
-107 496,69

0,00
54 523,10

320

Bežný rozpočet – výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

01 110

610

AČ, REGOB - mzdy

3 492,00

-5,30

3 486,70

01 110
01 110
01 110
01 330
01 600
04 600
05 400
08 200
08 400
09111

620
630
640
630
630
630
610
630
630
630
Spolu:

AČ, REGOB - odvody
AČ, REGOB Spoločný stavebný úrad
Matrika-materiál, služby
Voľby–rozdelenie dotácie
Cestná doprava –dotácia
ŽP - mzdy
CRH, BSK-krumpol. deň
Cintorín-BSK
MŠ–dotácia-materiál

1 228,00
666,00
1 443,00
1 932,00
0,00
67,00
86,00
0,00
0,00
2 900,00
11 814,00

-82,91
+11,12
+279,72
+ 87,92
+ 526,86
+0,05
-9,28
+ 2 680,00
+660,00
-513,00
+ 3 635,18

1 145,09
677,12
1 722,72
2 019,92
526,86
67,05
76,72
2 680,00
660,00
2 387,00
15 449,18

b) s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v súlade s § 14 odst. 2 písm. b, c
Bežný rozpočet – príjmy:
Ekonomická
klasifikácia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

111
211
220

Výnos dane-štát
Dividendy BVS
Ostatné
poplatky(automaty)
Úrok z vkladov
Príjmy z náhrad poist.
plnenia (ročné
zúčtovanie ZP, príjmy
z lotérií)

480 000,00
4 300,00
54 299,00

+60 000,00
-4 300,00
-1 900,00

540 000,00
0,00
52 399,00

1 400,00
1 544,71

+1 300,00
+1 104,36

2 700,00
2 649,07

541 543,71

+ 56 204,36

597 748,07

240
290

Spolu:
Bežný rozpočet – výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

01 110
01 110

610
630

80 100,00
36 330,00

-3 100,00
+22 581,60

77 000,00
58 911,60

01 110

640

900,00

+844,00

1 744,00

05 200
06 200

630
630

31 640,00
8 900,00

-7 200,00
+6 838,00

24 440,00
15 738,00

08 100
08 200
08 400
09 111
09 111
09 111

630
630
630
610
620
630

OcÚ - Mzdy
Špeciálne služby,
MOP,súdne poplatky,
vratka dopravného ZŠ
11 604,60)
Členské príspevky,
nemocenské dávky
Energie, služby
Oprava strechy garáže,
nafta,krovinorez
Energie
Kultúrne akcie
Služby – strecha DS
MŠ – Mzdy
MŠ – odvody
MŠ – energie, služby

1 500,00
32 685,00
1 815,00
73 100,00
22 250,00
27 710,00

+556,00
+1 630,00
+19 610,00
-3 000,00
+2 600,00
-1 335,00

2 056,00
35 775,00
21 425,00
70 100,00
24 850,00
26 375,00

09 500
10 200
10 200

640
610
620
Spolu:

Dotácie VČAM
Opatrovateľky-Mzdy
Opatrovatreľky-odvody

6 600,00
3 300,00
985,00
327 815,00

-6 600,00
+ 3 300,00
+ 425,00
+ 37 149,60

0,00
6 600,00
1 410,00
364
964,60

Kapitálový rozpočet - výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

01 110
04 600

711
717

Nákup pozemkov
Rekonštr. „Cigánska ulička

0,00
160 000,00

709,15
55 671,75

05 200
05 200

716
717

0,00
0,00

05 200
06 200
04 600

717
714
716

150 000,00
4 500,00
0,00

+28 170,30
-4 500,00
+720,00

178 170,30
0,00
720,00

06 400

717

59 500,00

+ 2 461,80

61 961,80

08 100

717

13 334,00

-231,20

13 102,80

08 100

717

0,00

+14 028,00

14 028,00

08 300
08 400

713
717

PD – kanalizácia Cigánska
Kanalizácia „Cigánska
ulička“
Rozšírenie ČOV
Rozmetadlo
PD- Cigánska ulička+
Cintorínska ulica
Verejné osvetlenierekonštr.
Rekonštr. soc. zariadení na
budove na ihrisku (9827,10
dotácia) 3 275,70 €
spoluúčasť
Detské ihrisko(dotácia
12 696,00)
Rozhlas
Rekonštrukcia –Dom
smútku

+709,15
104 328,25
+1 500,00
+ 54 328,25

3 000,00
60 000,00

-1 041,50
-60 000,00

1 958,50
0,00

450 334,00

-68 183,45

382 150,55

Spolu:

1 500,00
54 328,25

Finančné operácie - príjmy
Ekonomická
klasifikácia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

453

Vylúčenie z prebytku – kamery, ZŠ dopravné
Prevod prostried. z rezervného fondu
Spolu:

0,00

+ 23 889,46

23 889,46

310 000,00
310 000,00

-19 609,70
+ 4 279,76

290 390,30
314 279,76

454

hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert

Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

12. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2019
Starostka informovala o dátumoch zasadaní OZ v Sološnici, ktoré sa budú konať každé dva mesiace
v pondelok.
4.02.2019 – pondelok, 8.04.2019 – pondelok, 17.6.2019 – pondelok, 9.9.2019 – pondelok,
28.10.2019 – pondelok, 11.12.2019 - streda

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
plán rokovania OZ obce Sološnica na rok 2019
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert Kuklovský,
Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský
13. Delegovanie členov do Rady školy pri MŠ, ZŠ a RDDM.
Starostka prečítala návrh na členov do Rady školy pri MŠ, ZŠ a RDDM. K danému návrhu neboli
žiadne pripomienky a preto sa prešlo k hlasovaniu.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
deleguje na roky 2019 – 2022
a) do Rady školy pri MŠ Sološnica: Ing.Marta Čermáková
b) do Rady školy pri ZŠ Sološnica: Mgr. Roman Chvíla, JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Ing. Marta
Čermáková, Mgr. Júlia Jánošíková
c) do Rady školy pri RC Sološnica: Mgr. Ľubomír Novák
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert Kuklovský,
Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

14. Plán kultúrnych a športových podujatí v obci v roku 2019
Starostka predložila poslancom plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2019. Zdôraznila
poslancom hlavne posedenie dôchodcov, ktoré sa robí v úzkej spolupráci s poslancami a ktorého by
sa mali zúčastniť. Tento rok je plánované na 26.10.2019.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

berie na vedomie
Plán kultúrnych podujatí v obci Sološnica na rok 2019
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková, Ing. Róbert Kuklovský,
Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 1 (jeden): Ing.Ján Ralbovský

15. Rôzne
Starostka informovala prítomných, že v novembri bolo dočasne vyradené hasičské auto AVIA,
ktorému skončila TK na 1 rok. P.Dominik Ralbovský povedal, že je to auto, ktoré používali na súťaže
s deťmi, ale už ho nebolo možné kvôli bezpečnosti používať.
Ďalej starostka povedala, že je potrebné uzavrieť poistku na chodníky, keďže obec je povinná
udržiavať v zime očistené komunikácie, ale nie je to vždy možné na 100% a preto by bola táto poistka
vhodná pre prípad úrazu na chodníku.
Starostka tiež informovala, že okresný prokurátor vykonal previerku poskytovania sociálnych služieb.
Počet občanov, ktorým sa služby poskytovali bolo 5 a všetky skontrolované služby boli v poriadku.
Starostka tiež oznámila prítomným, že BSK vyhlásil projekt na dotácie z BSK na rozvoj vidieka vo
výške 12.000€ a bolo by dobre túto dotáciu využiť a mohli by sa dať urobiť napr. rigóly na Záhumní.
P.Jánošíková požiadala starostku, aby opätovne zaslala žiadosť na Lesy SR na vydanie súhlasu na
vyhlásenie chráneného územia.
Posledným príspevkom bola informácia, že pri CRH funguje občianska kontrola OKO, ktorá mala byť
v decembri, ale kvôli nevyhovujúcemu dátumu bola preložená na január 2019.

16. Záver
Na záver starostka poďakovala všetkým prítomným poslancom aj občanom za účasť a ukončila
zasadanie OZ.

V Sološnici, 18.12.2018
Zapisovateľ : Marta Kuklovská

____________________________

Overovateľ: Ing. Róbert Kuklovský

____________________________

Bc. Dominik Ralbovský

____________________________

