Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Sološnica dňa 04.02.2019

miesto konania : Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica
čas konania :
4.2.2019 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.Ján Ralbovský, Ing.Stanislav
Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Hlavný kontrolór obce : Ing. Anna Ševerová
Zapisovateľ: Marta Kuklovská
Neprítomní:
Poslanci : 0
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce a privítala poslancov a 7 prítomných občanov.
Skonštatovala, že sú prítomní všetci deviati poslanci. Oznámila, že sa vyhotovuje zvukový
záznam zo zasadnutia pre potreby zápisnice.
Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie
programu
2. Prerokovanie žiadosti p. Ľudovíta Velšmida o odkúpenie pozemku parc.č.530/1
3. Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Sološnica
4. Schválenie dotácii poskytovaných z rozpočtu obce na rok 2019: MOP, dotácie na
voľno-časové aktivity pre deti a mládež VZN č. 4/2015 a dotácií v zmysle VZN
č.1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v roku 2018
a prerokovanie návrhu na odmenu HK
6. Správa o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za KO
k 31.12.2018 a návrh na odpis pohľadávok
7. Určenie ďalšej etapy budovania kanalizácie v obci
8. Prerokovanie správy veliteľa DHZ obce Sološnica o akcieschopnosti a pripravenosti
DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení
9. Diskusia
10. Záver

Potom starostka prečítala návrh na zapisovateľa: Marta Kuklovská, overovateľov : Mgr.
Júlia Jánošíková a Mgr. Ľubomír Novák a členov návrhovej komisie: Bc. Dominik Ralbovský
a Ing. Stanislav Timčo a prečítala návrh na uznesenie k bodu č.1.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) s c h v a ľ u j e
program rokovania podľa pozvánky
b) u r č u j e
zapisovateľa Martu Kuklovskú, overovateľov Mgr. Júliu Jánošíkovú a Mgr.
Ľubomíra Nováka, návrhovú komisiu: Bc. Dominik Ralbovský a Ing. Stanislav
Timčo
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,
Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

2. Prerokovanie žiadosti p. Ľudovíta Velšmida o odkúpenie pozemku parc.č.530/1
Starostka predložila poslancom žiadosť p.Velšmida o odkúpenie pozemku a vyzvala pána
Velšmida, aby upresnil o aký pozemok sa jedná. Pán Velšmid povedal, že oni tento pozemok
vlastnili a mali oplotený až po koryto potoka. Zregulovaním potoka bola vytvorená parcela
č.530/1, kde bola začlenená aj časť ich pozemku, ktorý chce odkúpiť. Starostka vyzvala
poslancov k diskusii, či dávať robiť GP, či predávať alebo nie. P.Vláčilíková sa spýtala, či sa
zachová ochranné pásmo potoka . P.Čermáková Marta povedala, že v ochrannom pásme t.j.
5m od brehovej čiary potoka nesmie byť postavená pevná stavba. Ďalej sa spýtala, či to
chce žiadateľ kvôli prístupu na pozemok. Odpovedal, že áno. P.Čermáková sa spýtala
hlavnej kontrolórky, či a aký osobitný zreteľ je možné použiť v tomto prípade? Hlavná
kontrolórka povedala, že by bolo treba vyriešiť najskôr správne zakreslenie potoka. Starostka
oslovila v tejto veci Vodohospodársky podnik, pretože potok je vedený ako ostatné plochy,
ale to by musela dať urobiť GP a požiadať o zmenu druhu pozemku na OÚ Malacky.
Vodohospodársky podnik ako správca toku eviduje túto parcelu ako vodný tok, ale v KN
neexistuje o nej záznam, pretože potok bol po regulácii nesprávne zakreslený a je vedený
ako ostatné plochy. Po ďalšej diskusii a tiež pomocnom hlasovaní o tom, či je záujem predať
zmienený pozemok žiadateľovi

poslanci OZ vyjadrili súhlas s odpredajom pozemku za

predbežnú cenu 7€ /m2 po predložení GP na požadovanú výmeru parcely. P.Kuklovský sa
ešte spýtal, či neobmedzí prístup okolitým susedom na ich pozemky a či súhlasí

s predbežnou cenou. Žiadateľ odpovedal, že ostatní susedia majú iný prístup k pozemkom
a s cenou súhlasí. Starostka potom prečítala návrh na uznesenie a pristúpilo sa
k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) p r e r o k o v a l o
žiadosť Ľudovíta Velšmida
b) o d p o r ú č a
žiadateľovi dať vypracovať GP na odčlenenie časti pozemku
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,
Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

3.Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Sološnica
Starostka informovala prítomných o potrebe schválenia Komunitného plánu sociálnych
služieb. Sociálna komisia odporučila zamerať sa niektoré priority: terénna opatrovateľská
služba – zistiť možnosť vybudovania denného stacionára buď v obci alebo v spolupráci
s inými okolitými obcami, ďalej možnosti rozvozu stravy pre nevládnych občanov, podporiť
školu pri získavaní asistentov pre deti, ktoré to potrebujú. Ďalej sociálna komisia odporučila
doriešiť bezbariérovosť domu smútku a pošty. Prioritou obce je tiež výstavba sociálnych
bytov v obci, ktorou sa už Obec tiež zaoberá. Komisia tiež navrhuje doplniť komunitný plán
sociálnych služieb o zriadenie sociálneho taxíku a doporučuje plán schváliť. Nakoľko neboli
žiadne ďalšie pripomienky a návrhy poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
s c h v a ľ u je
Komunitný plán obce Sološnica na roky 2019-2023
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,
Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

4. Schválenie dotácii poskytovaných z rozpočtu obce na rok 2019: MOP, dotácie na

voľno-časové aktivity pre deti a mládež VZN č. 4/2015 a dotácií v zmysle VZN č.1/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Starostka informovala, že žiadosť o dotácie na voľnočasové aktivity detí si podali žiadosť iba
futbalisti, a to na vybudovanie šatní pre deti. Požadovali dotáciu 4500€ na materiál
a vybavenie a práce urobia svojpomocne. Keďže ale ide o majetok obce, nemôže sa použiť
forma dotácie, ale finančná komisia navrhla navýšiť rozpočet o 3900€ ( bez lavičiek do šatní,
tie sa zabezpečia z iných zdrojov) , ktoré by boli použité na tento účel a zvýšila by sa
hodnota majetku obce.
V rámci MOP bolo prihlásených 7 projektov. Komisia pre dotácie na svojom zasadnutí
prerokovala predložené projekty a odporúča podporiť iba niektoré z nich. 2 projekty na
opravu Kaplnky svätého Vendelínka -opravu omietok a výmena dverí - ide o zhodnotenie
pamätihodností – súhlasili s podporou. Projekt Ing.Šulajovej na výsadbu stromov je síce
zameraný na komunitu, ale jedná sa o súkromný pozemok – otvorený a prístupný na zákalde
dohody medzi vlastníkom a obcou, ale ak by sa vlastník rozhodol a uzavrel by tento
priestor, stromy sa nedajú zobrať. Preto
komisia navrhla nepodporiť tento projekt.
P.Čermáková Marta povedala, že ona by projekt podporila, keďže cestou na benzínku chodí
veľa ľudí a aj ostatní ľudia z obce využívajú stolný tenis, ktorý už je na pozemku, kde chcú
vysadiť tieto stromy. P. Vláčilíková navrhla podporiť projekt napr. menšou sumou. Po
pomocnom hlasovaní bola schválená suma 250€. Projekt p.Júlie Kočíškovej bol na
gabiónový plot od suseda. MOP neriešia problémy so susedmi a preto nebude podporený.
Ďalší projekt p. Kočíškovej bol na ihrisko pre deti na ceste pri mlyne. Tam ale nie sú
podmienky na dodržanie bezpečnostnej zóny okolo jednotlivých hracích prvkov, takže projekt
tiež nemôže byť podporený. Tretí projekt p. Kočíškovej bol na úpravu parkoviska a osadenie
smetných košov pod lesom. Starostka povedala, že smetný kôš, lavička a informačná tabuľa
sa premiestnia bližšie k parkovisku, aby sa dali lepšie využívať. Takže projekt sa zrealizuje
inou formou. Posledný projekt podala p. Pohánková a divadelní ochotníci na úpravu šatne
za javiskom v KD. Tento projekt komisia doporučila podporiť.
Ďalej starostka predložila projekty na dotácie z rozpočtu obce v zmysle VZN č.1/2012. Prvý
projekt podala Jednota dôchodcov na zakúpenie notebookov, tlačiarne a dataprojektora
v hodnote 1670€. Starostka informovala, že
OÚ im môže dataprojektor zapožičať,
notebooku by mohli dostať od spoločnosti CRH Slovensko a na tlačiareň by získali dotáciu
150€ z obce.
Druhý projekt podalo OZ Materina dúška na ozvučenie v KD, ktoré by sa využívalo pri
rôznych akciách napr. MDD, maškarný ples, preto starostka navrhla tento projekt zaplatiť
z rozpočtu na kultúru. Požadovaná dotácia je 2000€ za dodanie aj montáž.
Tretí projekt podal FK Sološnica a týka sa dotácie na podporu osláv 70.výročia
organizovaného futbalu. Výška požadovanej dotácie je 1500€. Tento projekt doporučila
komisia pre dotácie podporiť v plnej výške.
Ďalej starostka informovala poslancov, že bol zakúpený umývací stroj na čistenie podláh do
kultúrneho domu a je potrebné túto položku tiež zahrnúť do zmien ozpočtu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
s chv a ľu je
financovanie Malých občianskych projektov na rok 2019:
a) Oprava Kaplnky svätého Vendelínka
500€

b) Výmena dverí na Kaplnke svätého Vendelína
c) Úprava šatne za javiskom
d) Stromy

500€
500€
250€

hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Ing. Róbert
Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján Ralbovský, Ing.

Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : Mgr. Júlia Jánošíková
Neprítomní : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
s chv a ľu je
dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 v zmysle VZN č.1/2012 :
pre FK v Sološnici na projekty :
a) Oslava výročia 70 rokov organizovaného futbalu vo výške 1500€ a
b) Babi pošli mi to cez internet vo výške 150€.
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,
Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 v súlade s §
14 odst. 2 písm. b, c
Bežný rozpočet – výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

08 100

630

1 500,00

+3 900,00

5 400,00

09 500

640

Materiál(futbalisti)
Dotácie
VČAM

4 000,00

- 2 350,00

1 650,00

5 500,00

+1 550,00

7 050,00

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

Spolu:
Kapitálový rozpočet - výdavky:
Funkčná
klasifikácia

Ekonomická
klasifikácia

Názov

08 200

713
Spolu:

čistiaci
prístroj

0,00

+ 3 312,00

3 312,00

0,00

+
3 312,00

3 312,00

hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,
Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v roku 2018 a prerokovanie
návrhu na odmenu HK
Starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke na predloženie správy o kontrolnej činnosti
v roku 2018. Hlavná kontrolórka povedala, že je povinná túto správu predkladať vždy do 60
dní po ukončení kalendárneho roka. Všetky kontroly prebehli v súlade s plánom kontrol,
ktorý predkladá 2x do roka na zasadnutí OZ. Plán kontrol sa vždy zverejňuje a je možné ho
doplniť a navrhnúť niečo na kontrolu. Kontrola sa robí napr. pri zmene zákona, pri
nedodržaní zákonov v predchádzajúcom období alebo pri chybách nájdených
v predchádzajúcich kontrolách. Takmer na každom zasadnutí OZ býva predkladaná správa
z nejakej kontroly činnosti OÚ.
Tiež hlavná kontrolórka predkladá stanovisko k rozpočtu a záverečnému účtu obce. Keďže
neboli žiadne ďalšie otázky a pripomienky k činnosti hlavnej kontrolórky pristúpila starostka
k návrhu na odmenu pre HK. Starostka navrhla odmenu vo výške 5% mesačného platu za
obdobie január – december. P.Jánošíková navrhla zvýšenie na 10%. P.Čermáková Marta
povedala, že hlavná kontrolórka je ústretová k našim prípadným otázkam týkajúcim sa
činnosti Obecného úradu, prípadne OZ a je vždy ochotná poradiť po odbornej stránke
a preto navrhuje zvýšenie odmeny na 15%. Keďže neboli ďalšie návrhy, pristúpili poslanci
k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) b e r i e n a
v edo mi e
správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky obce Sološnica za rok
2018
b) s c h v a ľ u j e
odmenu HK obce Sološnica vo výške 564€, t.j. 15 % zo mesačného
platu za obdobie január 2018 – december 2018
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,
Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

6. Správa o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za KO
k 31.12.2018 a návrh na odpis pohľadávok
Nakoľko sav tomto bode uvádzali aj citlivé osobné údaje, starostka vyhlásila túto časť
programu za neverejnú. V zápisnici sa tieto neuvádzajú.
Starostka predložila poslancom správu o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti a miestnom
poplatku za KO k 31.12.2018. Pohľadávky sú vo výške 832,99 € a dlžníkmi je 5 daňovníkov,
pričom odpísať sa navrhujú pohľadávky 2 daňovníkov.
Pohľadávky troch dlžníkov, ktoré naďalej ostávajú v evidencii : u jednej osoby nie je známy
pobyt, druhá osoba po malých sumách spláca dlh voči obci a tretia sa zaviazala, že dlh
zaplatí.
Ďalej starostka informovala podrobne o dvoch nevymožiteľných pohľadávkach evidovaných
od roku 2008 a 2012 v sume spolu 193,28 € . S dlžníkmi sa obec snaží komunikovať, no
márne a pohľadávky sa prenášajú do ďalších rokov.
Tieto pohľadávky sa nenavyšujú iba prenášajú. Týkajú sa občanov, ktorí nevlastnia žiadny
majetok a nie je im možné doručiť korešpondenciu a preto je podaný návrh na odpísanie
týchto dvoch nevymožiteľných pohľadávok.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu o pohľadávkach obce k 31.12.2018
b) s c h v a ľ u j e
návrh na odpísanie dvoch nevymožiteľných daňových pohľadávok v zmysle Daňového poriadku (zák.
563/2009 Z.z. v z.n.p.) v sume 61,29 € a v sume 131,99 €.

hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,
Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : (jeden): JUDr. Magdaléna Vláčilíková

7. Určenie ďalšej etapy budovania kanalizácie v obci
Starostka oboznámila poslancov so súčasným stavom budovania kanalizácie- dostali
prehľad o stave vybudovania kanalizácie :
- jedna časť obce má už vybudovanú a aj skolaudovanú kanalizáciu
- druhá časť má platné stavebné povolenie ( hlavná cesta, posledná ulica smer
Plav.Podhradie a časť obce od č.d. 376 po 262
- tretia časť má územné rozhodnutie ale nemá stavebné povolenie – ostatné časti obce
Okrem lokalít vuvedených vo 4 časti)
-Štvrtá časť - nové domy pri benzínke ( od domu č. 622) - sa zatiaľ vôbec neriešili
Preto starostka navrhla pokračovať v budovaní časti kanalizácie, ktorá už má stavebné
povolenie. Na tretiu časť je potrebné vypracovať projekt pre stavebné povolenie a získať

stavebné povolenie, čo je síce dosť zdĺhavé, preto sa to bude riešiť v ďalších rokoch. V
časti obce pri hlavnej ceste – vstup od Plaveckého Podhradia- bude potrebné vybudovať aj
prečerpávačku. Po dlhšej diskusii sa poslanci dohodli, že starostka dá urobiť cenovú ponuku
na časti kanalizácie, ktoré už majú povolenie, aby bolo jasné, aká časť sa dá vybudovať
v tomto roku z rozpočtu obce. P.Jánošíková navrhla dať urobiť cenovú ponuku aj na
vypracovanie projektov na ďalšie etapy, ktoré zatiaľ nemajú povolenie, aby sme vedeli koľko
financií obec potrebuje na dobudovanie kanalizácie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
p o v eru je
starostku zabezpečením cenovej ponuky na vetvy kanalizácie s aktuálnym
stavebným povolením
hlasovanie:
Za : 9 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,
Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 0

8. Prerokovanie správy
veliteľa DHZ obce Sološnica
o akcieschopnosti a
pripravenosti DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení
Starostka vyzvala veliteľa DHZO Sološnica na prednesenie správy o činnosti za rok 2018. HJ
Vykonala celkovo 6 výjazdov k mimoriadnym udalostiam. Členovia HZ sa zúčastnili školenia
na obsluhu hasičskej techniky a kondičných jázd s technikou. Hasiči ďalej spolupracujú pri
údržbe ciest v obci, vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch
a pod. Ďalej veliteľ spomenul nedoriešenú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Autá a technika
sa nachádzajú na viacerých miestach, čo predlžuje dobu výjazdu. Hasiči sa pokúsia znovu
získať štátnu dotáciu 30 000€.
Odišla poslankyňa JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
beri e na v edo mie
správu veliteľa obecného hasičského zboru o akcieschopnosti a pripravenosti
DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení
hlasovanie:
Za : 8 prítomní poslanci: Ing. Marta Čermáková, Ing. Peter Holič, Mgr. Júlia Jánošíková,
Ing. Róbert Kuklovský, Mgr. Ľubomír Novák, Bc. Dominik Ralbovský, Ing.Ján
Ralbovský, Ing. Stanislav Timčo,
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : (jeden): JUDr. Magdaléna Vláčilíková

9. Diskusia
P. Jánošíková navrhla, aby sme znovu podali žiadosť na LESY SR š.p., OZ Šaštín - Stráže
o súhlasné stanovisko s vyhlásením obecného chráneného územia. OZ má pripravený
návrh VZN, ktoré sa týka tejto záležitosti. P.Jánošíková ďalej povedala, že BSK vo svojom
ÚP, ktorý bol otváraný minulý rok, tiež vyjadril nesúhlas s rozširovaním dobývacieho územia
v BSK a teda ani OZ by nemalo schváliť niečo, čo je proti rozhodnutiu nadriadeného orgánu.
Občan Dušan Tardík povedal, že sa drancujú lesy, vyvážajú veľké autá plné dreva, tiež ničia
cesty a bolo by dobré osadiť tam aspoň značku zákazu vjazdu autám nad 7,5 tony. Starostka
povedala, že umiestňovanie značiek nie je v kompetencii obce. Ďalší občan informoval, že
cesta na benzínku je označená ako jednosmerka a bolo by dobre, keby sa z benzínky dalo
chodiť v obidvoch smeroch. Starostka prisľúbila, že zistí, či tam je potrebná táto značka, lebo
tá tam bola osadená ešte v čase výstavby. P.Jánošíková zasa podala návrh na verejné
vyhlásenie, aby občania parkovali hlavne v zimnom období
vo svojich dvoroch
a nezavadzali pri údržbe ciest. Občan p.Dušan povedal, že všeobecne ľudia parkujú autá na
ceste a na rôznych miestach sa nedá prejsť okolo nich napr. väčšími autami. P.Jánošíková
povedala, že ona sa podujme na vypracovanie VZN, ktoré sa bude týkať parkovania v obci.
10. Záver
Po ukončení diskusie starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Sološnici, 25.2.2019

Zapisovateľ : Marta Kuklovská

____________________________

Overovateľ: Mgr. Júlia Jánošíková

____________________________

Mgr. Ľubomír Novák

____________________________

