Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Sološnica dňa 17.06.2019

miesto konania : Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica
čas konania :
17.6.2019 od 18:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci (deviati) : 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 : nikto
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie
programu
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce a privítala poslancov a prítomných občanov.
Skonštatovala, že je prítomných všetkých deväť poslancov. 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 návrhu VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ŠKD a ŠJ
3. Prevod majetku obce – novovytvorená parcela reg. C KN 530/3 – p.Ľudovít Velšmid –
osobitný zreteľ
4. Schválenie prenájmu majetku obce – byt č.8 v bytovom dome 487 – osobitý zreteľ
5. Zámena pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 367/3 (3m2) za pozemok
parc. č 772 /3 (8 m2)
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
7. Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
8. Záverečný účet obce za rok 2018 a stanovisko HK
9. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly
10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2019
11. Správa o zápise detí do MŠ na školský rok 2019/2020

12. Správa o následnej kontrole školskej inšpekcie v ZŠ
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Záver
Potom starostka prečítala návrh na zapisovateľa: Marta Kuklovská, overovateľov : JUDr.
Magdaléna Vláčilíková, Ing. Peter Holič a návrhovú komisiu: Mgr. Ľubomír Novák, Ing. Ján
Ralbovský 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: JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Ing.
Peter Holič
návrhovú komisiu: Mgr. Ľubomír Novák, Ing. Ján Ralbovský
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
2. Prerokovanie návrhu VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ŠKD a ŠJ
Starostka informovala poslancov, že k 1.septembru sú vydané nové finančné pásma pre
stravovanie v ŠJ, takže sa to musí zohľadniť vo VZN. Návrh VZN bol zverejnený na
webovom sídle obce a tiež vyvesený na úradnej tabuli v obci a prišla len jedna pripomienka
a to upozornenie na administratívnu chybu v čísle účtu ŠJ, ktorá je už opravená. Oec ako
zriaďovateľ má možnosť určiť aj príspevok zákonného zástupcu detí a žiakov na režijné
náklady na prevádzku v ŠJ. Výška skutočných režijných nákladov bola na tento rok
vypočítaná podľa skutočnosti v roku 2018 vo výške 1,60€/obed. Tento poplatok uhrádzajú
zamestnanci a dospelí stravníci v plnej výške a žiaci budú platiť len čiastočný príspevok ako
mesačný paušál vo výške 5€.
Príspevky na pobyt dieťaťa v MŠ a v ŠKD sa nemení, iba pribudla možnosť platby príspevku
pre ŠKD na dlhšie časové obdobie napr. na polrok.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
VZN č.1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

schvaľuje
VZN č.1/2019

-o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť
školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni
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
3.Prevod majetku obce – novovytvorená parcela reg. C KN 530/3 – p.Ľudovít Velšmid
– osobitný zreteľ
Žiadosť p.Velšmida sa už prejednávala na februárovom zastupiteľstve a bolo mu odporučené
dať urobiť GP, ktorý by presne určil výmeru pozemku a jeho hranicu. Žiadateľ GP predložil a
tento bol už pripojený pri zverejnení zámeru o odpredaj nehnuteľného majetku obce
osobitným zreteľom na webovom sídle a tabuli v obci a neprišla žiadna pripomienka.
Starostka otvorila diskusiu na túto tému. Poslanci všetky podmienky prejednali na
pracovnom stretnutí a keďže neboli ďalšie pripomienky z ich strany, prešlo sa k hlasovaniu
za návrh.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

a) vyhlasuje novovytvorenú parcelu parcely reg.“C“ KN parcelné číslo 530/3
o celkovej výmere 183m2, druh pozemku vodné plochy, v k.ú. obce Sološnica, za
neupotrebiteľný majetok obce .
Novovytvorená parcela vznikla na základe geometrického plánu č.9/2019
vypracovaného Ing. Jozefom Drinkom, odčlenením takto:
- Diel 1- výmera 42 m2 – odčlenením od parcely reg.“E“KN, parc.č.525, evidovaný
na LV
č. 768, druh pozemku trvalé trávnaté pozemky
- Diel 2 - výmera 21 m2- odčlenením od parcely reg. E“KN, parc.č.529, evidovaný
na LV
č.768, druh pozemku trvalé trávnaté pozemky
- Diel 3 - výmera 120 m2 – odčlenením od parcely reg.“E“KN, parc.č.530,
evidovaný na LV
č. 1500 druh pozemku ostatné plochy
b) schvaľuje spôsob prevodu majetku Obec Sološnica: novovytvorená parcela
reg.“C“ KN parc. č 530/3, k.ú. obce Sološnica v celkovej výmere 183 m2, druh
pozemku vodné plochy podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je zdôvodnený

skutočnosťou, že uvedená nehnuteľnosť je dlhodobo užívaná vlastníkmi susednej
nehnuteľnosti – žiadateľom a jeho rodičmi. Prevodom vlastníctva umožníme
žiadateľovi vstup na pozemok, kde bude stavať rodinný dom.

c) schvaľuje predaj novovytvorenej parcely reg.“C“ KN parcelné číslo 530/3
v k.ú. obce Sološnica v celkovej výmere 183 m2, druh pozemku vodné plochy
pánovi Ľudovítovi Velšmidovi, bytom 90637 Sološnica 497, v hodnote 7€/m2
v celkovej cene 1.281€.
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
4. Schválenie prenájmu majetku obce – byt č.8 v bytovom dome 487 – osobitý zreteľ
Ďalší prenájom obecného bytu bol už na predchádzajúcom zasadnutí OZ čiastočne riešený
a bol určený na prenájom učiteľovi v trvalom pracovnom pomere v ZŠ. Takáto žiadosť prišla
jedna. Zámer prenájmu bol zverejnený na webovom sídle a úradnej tabuli v obci a neprišla
iná žiadosť, ani pripomienky. Pri obhliadke bytu bol zistený nevyhovujúci stav – vlhká stena
a preto je nutné urobiť odvlhčenie bytu. Starostka informovala, že čaká na cenovú ponuku od
firmy, ktorá bola na obhliadke. P.Vláčilíková pripomenula, že bytový dom nemá vytvorené
spoločenstvo vlastníkov bytov a pri nejakej havárii alebo aj predaji bytov môže byť problém
s riešením na úradoch. Preto poslanci poverili starostku aj na iniciovanie vzniku spoločenstva
vlastníkov bytov.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

a) schvaľuje najskôr od 1.7. 2019 prenájom majetku Obec Sološnica : byt č. 8
v bytovom dome Pálenica, Sološnica 487 vedenom na LV č. 1366 žiadateľovi
Mgr. Víťazoslavovi Kopanicovi v zmysle uznesenia č. 14/2019 na dobu 5 rokov,
za podmienky, že bude v pracovnom pomere v ZŠ Sološnica
b) poveruje starostku obce ako spoluvlastníka nehnuteľnosti o iniciovanie
vzniku spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Pálenica, Sološnica 487
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
5. Zámena pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 367/3 (3m2) za pozemok parc.č.
772 /3 (8 m2)

Starostka informovala nových poslancov, že táto zámena pozemkov sa už riešila na
predchádzajúcich zasadnutiach , pričom žiadateľ dodatočne predložil geometrický plán.
Zámer zámeny pozemkov bol zverejnený aj s GP. Ide iba o zarovnanie pozemku žiadateľa,
kde obec zamení 3m2 za 8m2 od žiadateľa. Keďže neboli žiadne pripomienky, starostka
prečítala návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

a) vyhlasuje novovytvorenú parcelu reg.“C“ KN parcelné čísla 367/3 o celkovej výmere
3 m2 , druh pozemku ostatné plochy, ktorá sa nachádza v k.ú. obce Sološnica, za
neupotrebiteľný majetok obce.
Novovytvorená parcela vznikla na základe geometrického plánu č. 3/2019
vypracovaného Igorom Kaliášom, odčlenením od pôvodnej parcely č. 367/1 reg. C KN ,
druh pozemku ostatné plochy , vedenej na LV č. 1500, ktorej výlučným vlastníkom je
Obec Sološnica

b) schvaľuje spôsob prevodu majetku Obec Sološnica zámenou: novovytvorenú
parcelu reg.“C“ KN parc. č 367/3 v k.ú. obce Sološnica v celkovej výmere 3 m2, druh
pozemku ostatné plochy
podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je zdôvodnený skutočnosťou,
že ide o vzájomné vysporiadanie a zosúladenie stavu skutkového so stavom právnym.
c) schvaľuje zámenu majetku Obce Sološnica
- prebytočný nehnuteľný majetok : novovytvorená parcela registra „C“ KN parc. č.
367/3 o výmere 3m2, ostatné plochy , kat. úz. Sološnica , ktorá prechádza do vlastníctva
Mgr. Mária Hegedüsa PhD. , trvale bytom Pavla Horova 18, Bratislava
za
-pozemok vo vlastníctve Mgr. Mária Hegedüsa PhD. , trvale bytom Pavla Horova 18,
Bratislava : novovytvorená parcela reg. „C“KN, parc. č. 772/3 o výmere 8m2, druh
pozemku zastavené plochy a nádvoria, ktorá vznikla odčlenením od parcely č. 772/2
vedenej na LV č. 1655, kat. úz. Sološnica prechádza do vlastníctva Obce Sološnica,
Sološnica 527, IČO 00310026.
Zámena sa vykoná bezodplatne .

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
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Ekonómka Marta Bordáková oboznámila poslancov so zmenami rozpočtu, o získaných dotáciách,
príjmoch z dobropisov za energie a tiežo čiastočne vrátených pohrebných nákladoch za pohreb
J.Krajčírika, ktoré znášala obec. Pri výdavkoch je úprava rozpočtu z dôvodu nákupu rozmetadla

a kosačky za traktor a zvýšené náklady na opravu cesty na Slanisku. Nakoľko neboli žiadne
pripomienky k zmenám rozpočtu, prešlo sa k hlasovaniu. Návrh rozpočtu tvorí prílohu k zápisnici.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

a)berie na vedomie
zmenu rozpočtu
Bežný rozpočet - príjmy:
Ekonomick Názov
á
klasifikácia
310
Bežné granty–(dotácie od štátu,
CRH, PO)
Spolu:

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

8 454,00

+
29 020,69
+
29 020,69

37 474,69

8 454,00

37 474,69

Bežný rozpočet – výdavky:
Funkčná
klasifiká
cia
01 110
01 110

Ekonomic
ká
klasifikác
ia
610
630

Názov

Schválen
ý
rozpočet

Úprava

Upraven
ý
rozpočet

01 110

640

REGOB - mzdy
Register adries materiál
Spoločný stavebný úrad

142,00
35,00

+ 5,77
+ 10,20

147,77
45,20

1 700,00

+ 41,59

1 741,5
9
1 231,9
2
1 684,7
6
3 000,0
0
67,78

01 330

610

Matrika - mzdy

994,00

+ 237,92

01 600

630

1 000,00

+ 684,76

03 200

630

Voľby–materiál,
mzdy.....
PO – materiál

0,00

+ 3 000,00

04 600

630

67,00

+ 0,78

05 400
09111

610
630

Cestná doprava –
materiál
ŽP - mzdy
MŠ – materiál

83,00
2 000,00

+ 6,67
+ 33,00

6 021,00

+ 4 020,69

Spolu:

89,67
2
033,00
10 041,
69

b)schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019 v súlade s § 14 odst. 2 písm. b, c
Bežný rozpočet – príjmy:
Ekonomic
ká
klasifikác
ia
290

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

Príjmy z dobropisov,

0,00

+ 2 128,86

2 128,86

uhradené pohrebné
náklady
Spolu:

0,00

+ 2 128,86

2 128,86

Bežný rozpočet – výdavky:
Funkčná
klasifiká
cia
04 600

Ekonomic
ká
klasifikác
ia
630

06 200

630

09 111

630

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

Oprava cesty
Slanisko
Bubnová kosačka a
rozmetadlo soli
MŠ – zastupovanie
upratovačky počas
PN

1 100,00

+ 4 000,00

5 100,00

0,00

+ 1 206,00

1 206,00

600,00

+ 1 800,00

2 400,00

1 700,00

+ 7 006,00

8 706,00

Spolu:
Kapitálový rozpočet - výdavky:
Funkčná
klasifiká
cia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

01 110

Ekonomic
ká
klasifikáci
a
711

Nákup pozemkov

0,00

1 684,33

04 600

717

Cesta „Cigánska ulička“

60 000,00

05 200

717

0,00

08 100

716

08 200

713

Kanalizácia „Cigánska
ulička“
Proj.dok. plynoinštalácia
TJ
Zvuková technika do KD

+
1 684,33
+
11 855,10
+
12 827,00
+
1 088,00
+
2 288,47
+29 742,
90

Spolu:

0,00
0,00
60 000,00

71 855,10
12 827,00
1 088,00
2 288,47
89 742,90

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
7. Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
Starostka prečítala správu nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky obce, ktorý
skonštatoval, že Obec Sološnica hospodárila v súlade s rozpočtovými pravidlami.
8. Záverečný účet obce za rok 2018 a stanovisko HK
Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Sološnica za rok
2018, v ktorom uviedla, že je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami o

rozpočtových pravidlách, obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a tiež bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovom sídle obce. Riadna účtovná závierka k 31.12.2018 bola overená audítorom v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, preto HK odporúča schváliť Návrh
záverečného účtu Obce Sološnica za rok 2018 bez výhrad.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) berie na vedomie správu audítora za rok 2018.
b) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2018.
c) schvaľuje Záverečný účet obce k 31.12.2018 a celoročné hospodárenie obce
Sološnica bez výhrad.
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
rezervného fondu vo výške 222.110,18 EUR.

hospodárenia

na

tvorbu

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
9. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly
Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrole uznesení za 2.polrok 2018, kde zostali dve
uznesenia v majetkových veciach, ktoré ešte pokračujú a tiež zámer výstavby dvoch
bytových domov, ktoré sú tiež v riešení. Všetky ostatné uznesenia boli splnené.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
berie na vedomie
správu HK obce o vykonanej kontrole plnenia uznesení OZ za 2. polrok 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
10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2019
Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s plánom kontroly na 2.polrok 2019, kde plánuje
kompletne skontrolovať činnosť MŠ. Vypracuje podrobnú správu a zosumarizuje činnosť
v MŠ do jedného celku. Ďalšou činnosťou bude kontrola uznesení za 1.polrok 2019.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce Sološnica na 2. polrok 2019
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
11. Správa o zápise detí do MŠ na školský rok 2019/2020
Starostka predniesla správu o zápise detí do MŠ. Na zápise sa zúčastnilo 18 nových detí. Ak
by boli prijaté všetky deti, počet všetkých detí by v šk.roku 2019/20 bol 59, pričom
medzičasom sa ohlásili ďalší zákonní zástupcovia s telefonickou informáciou, že sa budú
sťahovať doSološnice, čiže počet detí nemusí byť konečný. Poslanci ďalej diskutovali
o možnosti zvýšenia poplatku zákonného zástupcu, pričom obec by mohla prispievať za
deti, ktoré majú v obci trvalý pobyt. Po dlhšej diskusii sa dohodlo, že sa v budúcnosti pripraví
VZN týkajúce sa výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
berie na vedomie
správu o zápise detí do MŠ Sološnica na školský rok 2019 /2020

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

12. Správa o následnej kontrole školskej inšpekcie v ZŠ
Starostka informovala o tom, že pred rokom bola vykonaná inšpekcia v ZŠ, ktorá mala
nejaké pripomienky a preto bola urobená následná kontrola, kde už neboli zistené ďalšie
porušenia. Jediným neakceptovaným opatrením je nevyhovujúci stav školských učební, a to
aj napriek tomu, že obec má schválenú dotáciu na tento účel, no proces sa zdržal zrušením
verejného obstarávania.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

berie na vedomie
informácie o výsledku kontroly štátnej školskej inšpekcie v ZŠ Sološnica

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
13. Rôzne
Starostka informovala, že prišiel od občanov návrh na udelenie čestného občianstva obce
Sološnica MUDr.Ladislavovi Masákovi, CSc. za jeho činnosť pre obyvateľov našej obce
a prečítala celý návrh.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

schvaľuje
Čestné občianstvo obce Sološnica MUDr. Ladislavovi Masákovi CSc, bytom
Pekníkova 17, Bratislava
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
Starostka v bode rôzne ďalej informovala o tom, že nie je urobená nájomná zmluva medzi
FK a obcou a je potrebné to doriešiť. Treba urobiť zmluvu so správcom ihriska, keďže tam je
byt správcu a tiež s FK Sološnica.
14. Interpelácie poslancov
P. Holič informoval, že futbalisti by chceli provizórne urobiť časť fasády k oslavám
100.výročia FK Sološnica. Starostka povedala, že musia dať návrh na papier, aby nevznikli
pri kontrole problémy. Nemôžeme schváliť niečo, na čo nie je žiadosť a ani žiaden iný
podklad – v akej sume by sa to schvaľovalo?
P.Dominik Ralbovský informoval o úspechu našich hasičiek dorasteniek na krajskej súťaži
a o ich účasti na celoslovenskej súťaži v Kysuckom Novom Meste a požiadal o preplatenie
ubytovania na jednu noc v internáte, nakoľko súťaž začína skoro ráno. P.Jánošíková
navrhla, aby na reprezentáciu obce dostali aj sološnické tričká a poháre. Všetci poslanci
súhlasili.
15. Záver
Po ukončení diskusie starostka všetkým poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Sološnici, 1.7.2019
Zapisovateľ : Marta Kuklovská

____________________________

Overovateľ: JUDr. Magdaléna Vláčilíková ___________________________
Ing.Peter Holič

____________________________

