Zápis z obecného zastupiteľstva obce Sološnica
Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica
20.6.2016 o 18.00
Prítomní:
Starostka obce: Čermáková Anna
Poslanci: Blecha Stanislav , Ing. Čermáková Marta, Bc. Chvíla Roman,
Mikušová Marta, Bc. Novák Ľubomír, PHDr. Okruhlica Jakub, JuDr. Vláčilíková
Magdaléna, Velšmid Marek
Neprítomní: Ralbovský Dominik
Zapisovateľ: Bc. Sojková Miroslava
Overovateľ: Stanislav Blecha, Ing. Čermáková Marta
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Čermáková Anna


Ako zapisovateľ zo zasadnutia OZ zo dňa 20.6.2016 bola určená Bc.
Miroslava Sojková, overovateľmi boli určení Stanislav Blecha a Ing.
Čermáková Marta



Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ ) otvorila starostka
obce A. Čermáková a privítala všetkých poslancov ( prítomní šiesti,
jeden ospravedlnený a dva prídu neskôr) i občanov. Starostka ďalej
oboznámila prítomných s programom OZ

Program zasadania OZ:











Otvorenie zasadnutia ,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o plnení uznesení
Schválenie VZN 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území
obce Sološnica
Schválenie Rokovacieho poriadku OZ v Sološnici
Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2013 o poplatkoch za odplatné
služby poskytované Obcou Sološnica
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 / 2016
Schválenie zámeru predať nehnuteľný majetok –vlastnícky podiel
pozemkov č. 90/3 a 90/5 a budovu kinosály , súpis.č. 130
a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015
Schválenie Záverečného účtu obce Sološnica za rok 2015 a stanovisko
HK k Záverečnému účtu
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Prerokovanie platu starostky obce
Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce Sološnica
Správa HK o vykonaných kontrolách od posledného zasadnutia OZ
Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Sološnica na 2. polrok 2016
Interpelácie

Pripomienky k programu: Bez pripomienok prítomných poslancov.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje program rokovania OZ
podľa pozvánky.
Za hlasovalo 6 zo 6 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
Neprítomní počas hlasovania Dominik Ralbovský( ospravedlnení) a
Ľ.Novák, M.Vláčilíková sa pripoja sa neskôr.


Správa o kontrole uznesení zo zasadnutia OZ Sološnica
z 11.4.2016
U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Sološnica zo dňa 11.04.2016
UZNESENIE č. 8/2016 ( k bodu 1) Obecné zastupiteľstvo v
Sološnici s c h v a ľ u j e program rokovania podľa pozvánky
UZNESENIE č. 9/2016( k bodu 2) Obecné zastupiteľstvo v
Sološnici b e r i e
n a v e d o m i e správu o plnení
uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 08.02.2016, ktorú
predložila starostka obce .
UZNESENIE č. 10A /2016 ( k bodu 3) Obecné zastupiteľstvo v
Sološnici s c h v a ľ u j e Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce Sološnica na roky 2015- 2020. Za : 7
( sedem) Mgr. Chvíla Roman, Ing. Čermáková Marta, Mikušová
Marta ,Bc. Novák Ľubomír, PHDr. Okruhlica Jakub, Velšmid
Marek, JUDr. Vláčilíková Magdaléna Proti : nikto Zdržal sa :
nikto
UZNESENIE č. 10 B /2016 ( k bodu 4) Obecné zastupiteľstvo v
Sološnici s c h v a ľ u j e prenájmom nebytových priestorov
vo vlastníctve Obce Sološnica , na adrese Sološnica 488 , v k.ú.
obce Sološnica, na parcele č. 558 zapísanom na LV č. 768 a to
priestory so vstupom od potoka o výmere 33m2 nájomcovi :
ConDiag s.r.o. , Sološnica 618 , IČO 46663631.
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UZNESENIE č. 11/2016 ( k bodu 5) Obecné zastupiteľstvo v
Sološnici s c h v a ľ u j e Zásady kontrolnej činnosti Obce
Sološnica
UZNESENIE č. 12/2016 ( k bodu 6) Obecné zastupiteľstvo v
Sološnici s c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Sološnica na1. polrok 2016 Za : 7 ( sedem)
Mgr. Chvíla Roman, Ing. Čermáková Marta, Mikušová Marta ,Bc.
Novák Ľubomír, PHDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, JUDr.
Vláčilíková Magdaléna Proti : nikto Zdržal sa : nikto
UZNESENIE č.13/2016 ( k bodu 7a 8) Obecné zastupiteľstvo v
Sološnici B e r i e n a
v e d o m i e a) správu HK o
výsledku vykonanej kontroly aktuálnosti prijatých interných
smerníc obce Sološnica b) správu HK o výsledku vykonanej
kontroly plnenia uznesení OZ obce Sološnica za rok 2015 c )
informáciu o vydaní organizačného poriadku OÚ Sološnica;
projektoch, ktoré podala starostka obce a ich schválení resp.
zamietnutí; vypracovanej projektovej dokumentácii na
rozšírenie ČOV; hodnote nehnuteľnosti : kinosály s jej
príslušenstvom určenej znaleckým posudkom; ) poruche vody
na cintoríne
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici berie na vedomie správu o plnení
uznesení zo dňa 11.4.2016, ktorú predložila starostka obce
Sološnica.
Za hlasovalo 6 zo 6 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
Neprítomná: Vláčilíková, Ralbovský, Novák.


Schválenie VZN 1 /2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
na území obce Sološnica

Separovaný vrecový zber sa odsúva na nasledujúci rok, na január 2017. Sme
jedinou obcou na Záhorí, ktorá má samostatnú zmluvu o vývoze triedeného
zberu, nie je to zahrnuté do zmluvy o vývoze komunálneho odpadu. ENVIPAC
nerokoval s ASOU o uvedenom vôbec, priamo oslovil TEKOS. To, že chcú do
toho zapojiť i TEKOS bola pre starostku novinka. Vypovie sa v budúcom roku
i zmluva s ASOU roka a vyhlási sa verejná súťaž, očakávaním je, že sa zníži
cena za vývoz.
Konečný odberateľ triedeného odpadu, zmluvné vzťahy? V tejto veci ide
o zmluvu medzi ENVIPACOM a obcou, avšak nakoľko obec má zmluvný vzťah
i s ASOU, toto musí ENVIPAC akceptovať. V zmluvách sa bude robiť revízia.
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VZN bude platiť na stav súčasný, až sa vyjasnia zmluvy a veci okolo
nakladania s odpadmi (separovaný vrecový zber), bude aktualizované,
prípadne prijaté nové, pokiaľ to bude potrebné.
M.Čermáková pripomienkuje, že jej tam chýba charakteristika odpadu zo
zákona. Starostka obce hovorí, že pri kontrole prokurátorom môže byť dané
VZN kvôli citácii zákona následne zrušené. A teda citovaniu by bolo vhodné
sa vyhnúť.
M.Velšmid sa dotazuje ako môže obec zakázať niekomu odovzdať napr.
elektroodpad „podomovým“ predajcom pokiaľ nemajú licenciu, keď občan
nevie, či majú dané oprávnenie. Bol by rád, pokiaľ by sa zamedzilo takýmto
výkupom, pretože rušia i počas nedele, sviatkov a podobne, avšak je si
vedomí, že obec nemá oprávnenie na zákaz pohybu po obci takýmto
výkupcom. Môže však obec občanom zakázať predávať takýmto výkupcom
odpad, napr. elektroodpad a pod? Vo VZN sa totiž toto uvádza...Starostka
dodáva, že riešením by bola osveta medzi ľuďmi, aby nepredávali
elektroodpad týmto spôsobom, alebo dať na začiatok dediny, že v obci je
zákaz takéhoto výkupu.
Príchod poslankyne OZ M. Vláčilíková.
Príchod poslanca OZ Ľ. Nováka.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje VZN č.1/2016
o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Sološnica.

Za hlasoval 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.


Schválenie Rokovacieho poriadku OZ v Sološnici

Pripomienky:
Starostka podala vysvetlenie k pripomienkam : M.Velšmid podal písomne
pripomienky, išlo o gramatické úpravy .
M.Čermáková termín „kreovanie orgánov“ čo presne znamená? Starostka
uvádza: znamená na to tvorenie, tvorba, pôvodný termín teda bude
nahradený ekvivalentným slovenským výrazom.
M.Mikušová má dotaz: na prvom zastupiteľstve OZ bude voľba komisií? Nie
je to priskoro? Ostatní prítomní uvádzajú, že i naposledy sa to takto udialo
a zvládlo sa to. Ponecháme teda v pôvodnom znení. M.Mikušová „poslanci
majú právo v odôvodnených prípadoch navrhnúť zmenu programu OZ“. Kto
rozhodne, čo je odôvodnený prípad? Starostka obce upresňuje, že išlo skorej
o to, aby sa nestalo bežným, že poslanci budú pravidelne na zastupiteľstvách
navrhovať zmenu programu priamo na mieste, na OZ. Ale nie je problém to
vyškrtnúť , ak budú poslanci hlasovať za túto zmenu .
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Pomocné hlasovanie poslancov OZ v tejto veci rozhodlo, že znenie bude
upravené na: „Poslanci majú právo navrhnúť zmenu programu OZ.
Za vyškrtnutie „odôvodneného“ hlasovali všetci prítomní poslanci 8 z 8.
M.Mikušová ešte upozorňuje na zdvojenie v bode 10- to isté, čo je pridané
v bode 1.
M.Mikušová navrhuje doplnenie k zverejneniu -Zápisnica na webovom sídle
obce najneskôr sa vyhotovuje do 15 dní od zasadania a na webovom sídle
a po podpise overovateľov a starostke sa zverejní .... A.Čermáková zverejňuje
sa výpis hlasovania zo zákona, nie zápisnica. HK tvrdí, že zverejňuje sa
zápisnica, lebo tu je zaznamenaný výpis hlasovania. Riešením teda je znenie
po Zápisnica z OZ sa vyhotovuje do 15 dní od zasadania a na webovom sídle
a po podpise overovateľov sa zverejní na webovom sídle obce Sološnica.
Návrh na Uznesenie: OZ schvaľuje Rokovací poriadok obce Sološnica
.
Za hlasovalo 8 zo 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.



Schválenie Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2013 o poplatkoch za
odplatné služby poskytované Obcou Sološnica



Nakoľko poplatok za stočné bol určení aj vo VZN č. 4/2013 aj vo VZN
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sološnica, bol
predložený pozmeňujúci návrh do VZN č. 4/2013 o poplatkoch za
odplatné služby poskytované Obcou Sološnica :
Znenie § 2 ods. 1 sa navrhuje takto :
1. Výška poplatku za odvedenie znečistených vôd nehnuteľnosti
napojenej na ČOV sa stanovuje vo Všeobecne záväznom nariadení
obce Sološnica o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce
Sološnica .

Pripomienky: Bez pripomienok.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č.
4/2013 o poplatkoch za
odplatné služby poskytované Obcou
Sološnica .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
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Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 / 2016

Vysvetlenie k materiálu poslancom OZ podala M.Bordáková – účtovníčka OÚ,
následne svojim komentárom doplnila starostka A.Čermáková.
Čo je naďalej sporným a otáznym bodom je nákup traktora a fekála a v tejto
otázke by sa mali poslanci zjednotiť a dohodnúť nejakú sumu určenú
k nákupu tohto.
Ľ.Novák-stretnutie finančnej komisie, A. Čermáková súhlasí, návrhom je
zvolanie a zasadanie komisie pre financie a majetok, táto by zasadala v tejto
veci. Musí sa prijať rozhodnutie aký traktor sa bude kupovať, či nový, či
používaný
M.Vláčilíková sa dotazuje starostky, či oslovila v tejto veci AGROPARTNER.
Starostka uvádza, že si nemyslí, že budú takémuto návrhu naklonený
(riešenia ako v susednej obci-traktor kúpil AGROPARTNER a obci ho za
symbolickú sumu mesačne prenajíma), ale osloví ich v tejto veci.
Rekonštrukcia bytový priestor-pôvodne plánovaná suma bola premrštená,
preto je to v tomto rozpočtovom opatrení zmenené.
M.Čermáková- aké odmeny boli vyplatené pracovníkom cintorína?
Vysvetlenie : Išlo o opravu našej poruchy, výkopové práce s tým spojené,
obec uzatvorila dohodu o vykonaní práce, aby boli práce vykonané odborne.
Návrh na Uznesenie:
OZ v Sološnici
a) b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu
Bežný rozpočet – príjmy
Položka 111003 000 kód zdroja 41 výnos dane z príjmov
391,00 €
Položka 311000 002 kód zdroja 11H dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor
+ 2 000,00 €
Položka 311000 003 kód zdroja 11H dotácia –revitalizácia obradnej siene
+ 6 500,00 €
Položka 311000 004 kód zdroja 11H dotácia –Hody -70. výročie kaplnky
+ 850,00 €

+ 30
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Položka 312001 008 kód zdroja 111 dotácia pre deti z rodín v HN
+ 145,00 €
Položka 312001 009 kód zdroja 111 dotácia na rodinné prídavky
+
70,56 €
Položka 312001 012 kód zdroja 111 voľby
580,16 €
Položka 312001 018 kód zdroja 111 dotácia na aktivačnú činnosť
+ 734,89 €
Položka 312012 001 kód zdroja 111 dotácia – cestná doprava
2,95 €
Položka 312012 002 kód zdroja 111 dotácia – evidencia obyvateľov
+
2,16 €
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dotácia - dopravné žiakov
+ 3 730,00 €
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dotácia – príspevok na učebnice
+ 1 144,00 €
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dotácia – škola v prírode
+ 3 465,00 €
Položka 312012 003 kód zdroja 111 lyžiarske kurzy
+ 4 800,00 €
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dotácia -vzdelávacie poukazy
+ 6 107,00 €
Položka 312012 004 kód zdroja 111 dotácia – matrika
+
38,82 €
Položka 312012 005 kód zdroja 111 dotácia – Životné prostredie
+
0,17 €
Položka 312012 006 kód zdroja 111 dotácia – spol. stav. Úrad
6,64 € Položka 312012 007 kód zdroja 111 príspevok MŠ
+ 108,00 €
Položka 312012 008 kód zdroja 111 dotácia – register adries
+
39,40 €
Bežný rozpočet – výdavky
Odvod pre ZŠ
+19 391,00 €
Položka 632003kód zdroja 111 01 600 – poštové – voľby
+
25,60 €
Položka 633006kód zdroja 111 01 600 – materiál – voľby
40,48 €
Položka 635006kód zdroja 111 01 600 - údržba budovy – voľby
72,48 €
Položka 637014kód zdroja 111 01 600 – stravovanie
+
93,36 €
Položka 637027kód zdroja 111 01 600 – odmeny pracovníkov - voľby
+ 348,24 €
Položka 633006 kód zdroja 11 H 03 200 – materiál PO
+ 1 124,00 €
Položka 634002 kód zdroja 11 H 03 200 – servis has. vozidla
+ 876,00 €

+

+
+
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Položka 633006
+ 490,27 €
Položka 633006
+
39,40 €
Položka 633010
+ 244,62 €
Položka 633006
+
2,16 €
Položka 633006
+ 6 500,00 €
Položka 637002
+ 850,00 €
Položka 641006
6,64 €
Položka 632001
+
38,82 €
Položka 634001
2,95 €
Položka 621000
+
0,17 €
Položka 637004
+ 1 406,00 €
Položka 637006
+
70,56 €

kód zdroja 111 01 110 – materiál AČ
kód zdroja 111 01 110 01 – materiál register adries
kód zdroja 111 01 110 – pracov. odevy AČ
kód zdroja 111 01 110 – materiál – evidencia obyv.
kód zdroja 11H 08 200 – revitalizácia obradnej siene
kód zdroja 11H 08 200 – Hody
kód zdroja 111 01 110 – bežný transf. – stavebný úrad
kód zdroja 111 01 330 – matrika – energie
kód zdroja 111 04 600 – palivo, mazivá, oleje
kód zdroja 111 05 400 – poistné do VšZP - ŽP
kód zdroja 111 09 111 – všeob. služby
kód zdroja 111 10 400 – rodinné prídavky

b) s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 v súlade s § 14 odst. 2 písm. a
Bežný rozpočet – príjmy:
292012 000 kód zdroja 41 – príjmy z dobropisov
100,62 €
Bežný rozpočet - výdavky:
03 200 637027 kód zdroja 41 – odmeny – hasiči
+
300,00 €
06 400 633006 kód zdroja 41 – materiál verejné osvetlenie
200,00 €
08 400 633006 kód zdroja 41 – materiál – cintorín
165,00 €
08 400 637027 kód zdroja 41 – odmeny pracovníkov -cintorín
413,00 €
10 200 637015 kód zdroja 41 – poistenie – opatrovateľská služba
108,00 €
Kapitálový rozpočet – výdavky
Položka 717002 kód zdroja 41 01 110 –rekonštrukcia - bytový priestor
+ 15 000,00 €
Bežné príjmy spolu:
62 797,19 €
Bežné výdavky spolu:
32 789,57 €

+ 2

+
+
+
+

+
+

8

Kapitálové výdavky spolu:
15 000,00 €

+

Celková zmena na strane príjmov:
62 797,19 €
Celková zmena na strane výdavkov:
+ 47 789,57 €

+

Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.



Schválenie zámeru predať nehnuteľný majetok –vlastnícky
podiel pozemkov č. 90/3 a 90/5 a budovu kinosály , súpisné
č. 130 a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže

M. Vláčilíková uvádza, že pri pozemkoch je potrebné doplniť číslo-parcela
registra C (úplne všade). Znalecký posudok bol robený na celú parcelu, či na
polovicu? A. Čermáková uvádza, že posudok sa robil na celý pozemok a cena
celej parcely a budovy je 63.100 €, ponuka od spoluvlastníka P. Biksadského
k odkúpeniu bola 28.000 € (nie v sume ako bola ohodnotená v znaleckom
posudku =49 910€, čo je suma za pozemok ½ +budova)
Pán Biksadský bol starostkou obce oslovený i s možnosťou , že by jeho podiel
odpredal obci Sološnica, avšak nemá záujem.
Aký je teda postup? Obec vyhlási tento majetok za neupotrebiteľný a vyhlási
verejnú súťaž.
Ukončenie predkladania návrhov do 30.9.2016, ak by sa nikto neprihlásil,
termín bude predĺžený. Minimálne pol roka sa obec bude snažiť tento majetok
obce predať.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční komisiou pre túto vec určenou 3.10. 2016
Vyhodnotenie následne prebehne na OZ 17.10.2016.
Verejná obchodná súťaž bude podľa zákona zverejnená v rozhlase, v
regionálnej tlači, vyvesená na určených miestach podľa požadovaných
náležitostí.
Iné návrhy k podmienkam: V regionálnej tlači bude iba kratší oznam,
informatívny. Odkaz, kde nájdu všetky konkrétne podmienky verejnej súťaže.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici
a) vyhlasuje nasledujúci majetok obce za neupotrebiteľný :
- Parcela registra „C“ č. 90/3 o výmere 628m2, spoluvlastnícky podiel ½
- druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v obci
Sološnica , k.ú. Sološnica , zapísané na LV č. 3060;
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-

parcela registra „C“ č. 90/5 o výmere 31m2, spoluvlastnícky podiel ½ druh pozemku : zastavené plochy a nádvoria , nachádzajúce sa v obci
Sološnica , k.ú. Sološnica , zapísané na LV č.375 ;
budova kinosály nachádzajúca sa v obci Sološnica , k.ú. Sološnica ,
zapísané na LV č.768 , súpisné č. 130, na parcele č. 90/3 ,
spoluvlastnícky podiel 1/1 .

b) schvaľuje predaj tohto majetku obchodnou verejnou súťažou
v zmysle
§9a ods.1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
c) schvaľuje vyhlásenie a podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj
tohto majetku :
- minimálna cena podľa vypracovaného znaleckého posudku vo výške
49.910€
- zverejnenie verejnej obchodnej súťaže na deň : 27.6.2016
- uzávierka ponúk je dňa : 30.9.2016 o hod. 12:00 hod
-Vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže bude dňa : 3.10.2016
-Zverejnenie verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli, internetovej
stránke obce, miestnym rozhlasom a v regionálnej tlači .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ . Uznesenie je prijaté.



Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok
2015

Správa audítorky bola zverejnená na stránke a poslancom poslaná
s materiálom na zasadnutie .
Audítorka v predloženej správe nič nevytkla, konštatuje, že účtovníctvo je
vedené podľa právnych predpisov .
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici berie na vedomie Správu
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Sološnica za
rok 2015.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ . Uznesenie je prijaté.


Schválenie Záverečného účtu obce Sološnica za rok 2015
a stanovisko HK k Záverečnému účtu
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Záverečný účet obce za rok 2015 bol poskytnutý tiež audítorke, HK obce
Sološnica v svojej správe ( príloha k zápisnici ) nemá výhrady, súhlasí
s prebytkom, ktorý bol vyúčtovaný a s jeho presunutím do rezervného fondu
a so schválením Záverečného účtu bez výhrad .
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici
A. Schvaľuje Záverečného účtu obce Sološnica za rok 2015 bez
výhrad
B. Schvaľuje použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu a to
185 421 €
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ . Uznesenie je prijaté.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici berie na vedomie stanovisko HK
obce Sološnica k Záverečnému účtu obce Sološnica za rok 2015.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ . Uznesenie je prijaté.


Prerokovanie platu starostky

Starostka obce dala poslanom k nahliadnutiu správu o svojej činnosti
a navrhuje zrušiť uznesenie, ktoré prikazuje starostovi obce písanie správy
o činnosti starostu obce dva krát ročne a následne dva krát ročne prebehne
prehodnotenie platu starostky, nakoľko sa zmenil zákon a obce nemajú vôbec
povinnosť prerokovávať plat starostu, no zároveň sa im táto možnosť
poskytuje , pretože ktorýkoľvek poslanec môže navrhnúť takýto bod
programu . Slovo bolo odovzdané zástupcovi starostky obce Sološnica, p. R.
Chvílovi.
Ten navrhuje, že by sa mala zriadiť komisia na prejednanie uvedeného bodu.
Táto by sa zaoberala prehodnotením platu starostky. R.Chvíla vraví, že písanie
správy vidí ako zbytočné, lebo vidíme, čo starostka vykonáva a v čom spočíva
jej práca. Správa je teda zbytočná. Ponechal by však schvaľovanie platu
starostky dva krát ročne. Zostalo by teda v platnosti tak ako je-dva krát
ročne. I vytvorenie správy o činnosti starostky dva krát do roka podľa
Ľ.Nováka nie je zbytočné, lebo by to nemal byť pre starostku problém takúto
správu vypracovať, lebo vie, ako a aké činnosti vykonáva. I zvolanie
pomocnej komisie vidí teda ako zbytočné. Poslanci majú po predložení správy
lepší prehľad o vykonávaných činnostiach.
.
Pomocné hlasovanie:
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Za zriadenie komisie vo veci
prerokovanie platu starostu obce:
R.Chvíla, proti hlasovali: Blecha Stanislav , Ing. Čermáková Marta,
Mikušová Marta, Bc. Novák Ľubomír, PHDr. Okruhlica Jakub, , Velšmid
Marek, zdržala sa JuDr. Vláčilíková Magdaléna
Za zrušenie písania správy o činnosti starostu obce dva krát ročne:
R.Chvíla, Blecha Stanislav, Ing. Čermáková Marta, Mikušová Marta,
PHDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, JuDr. Vláčilíková Magdaléna
zdržal sa Bc. Novák Ľubomír
Za prerokovanie platu starostu obce dva krát ročne: R.Chvíla, Blecha
Stanislav, Mikušová Marta, Bc. Novák Ľubomír, PHDr. Okruhlica Jakub,
zdržala sa Ing. Čermáková Marta, proti hlasoval: Velšmid Marek

Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici ruší ku dňu 1.7.2016 účinnosť
uznesenia č.32/2012 písmeno C.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ . Účinnosť uznesenia je
zrušená.
Časť dva tohto bodu OZ-návrh R.Chvílu je ponechať súčasný plat starostky
obce a jeho súčasnú výšku. Nikto z prítomných poslancov nemal iný návrh
v tejto veci.
Bez pripomienok prítomných poslancov.
Za hlasovalo 6 z 8 prítomných poslancov, menovite: Bc. Chvíla
Roman, Mikušová Marta, Bc. Novák Ľubomír, PHDr. Okruhlica Jakub,
Ing. Marta Čermáková , Velšmid Marek
Zdržali sa: JuDr. Magdaléna Vláčilíková, Stanislav Blecha
M.Mikušová pripomína, že starostka obce žiadala i o zmenu termínov
prerokovania platu starostky na iné mesiace a to: na október a apríl.
S.Blecha sa pýta, pokiaľ príde k valorizácii, príde k valorizovaniu celej sumy,
alebo iba zo základu? Iba zo základu. Preto sa plat a jeho prípadné navýšenie
vyjadruje vždy v percentách.
Odchod poslanca Ľ. Nováka


Určenie úväzku hlavného kontrolóra obce Sološnica

Starostka obce navrhuje zvýšenie úväzku HK obce i vzhľadom na kontrolné
činnosti, ktoré sa v najbližšom období budú riešiť na 5-6 hodín týždenne.
Poslanci navrhli 8 hodín týždenne .
Bez výhrad prítomných poslancov.
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Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje úväzok HK obce
Sološnica v rozsahu 8 hodín týždenne.
Za hlasovalo 7 zo 7 prítomných poslancov OZ . Uznesenie je prijaté



Správa HK o vykonaných kontrolách od posledného zasadnutia
OZ

Prítomných poslancov zaujímala najmä kontrola v ZŠ. HK vykonala kontrolu
v ZŠ za rok 2014, nakoľko rok 2015 ešte nebol ukončený, chýbali nejaké
audity, správa bola pomerne rozsiahla, riaditeľovi ZŠ boli i dané určité
odporúčania do budúcna, prišlo i ku kontrole (námatkovo vybraná vzorka
zamestnancov, riaditeľ, dvaja učitelia) v oblasti ekonomickej-platové
riešenie, zaradenie do príslušnej tarify, riešenie odmien a pod. Vytknuté bolo
zverejňovanie, po výtkach prišlo k zverejneniu riadne.
Prebehlo podrobné vysvetlenie ako je potrebné veci riešiť.
Čo sa týka vyberanie príspevku 5€ nie je možné, pokiaľ to nebude
zapracované vo VZN (je to síce dobrý zámer, lebo sú kratšie mesiace
z dôvodu prázdnin a sviatkov), nemôže byť takýto nesúlad. Bude potrebné
prerobiť smernicu.
Boli viditeľné i ďalšie formálne nedostatky. Nie je to však porušenie finančnej
disciplíny, ide skorej o zlé vyloženie zákona a podobne.
Vedia už čo všetko a ako majú zverejňovať, ako majú robiť finančné kontroly,
s odstupom času bude možné zistiť prípadné zlepšenie.
V nasledujúcich obdobiach prebehnú samostatné kontroly – ďalšie v ZŠ a to
konkrétne v Klube detí, školskej jedálni, kontrola za rok 2015 a iné.
Návrh Uznesenia: OZ v Sološnici berie na vedomie Správu HK
o výsledku vykonanej kontroly hospodárenia a dodržiavania VZPP
v ZŠ Sološnica za rok 2014.
Za hlasovalo 7 zo 7 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.


Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Sološnica na 2. polrok 2016

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila kontrolórka obce
p.Ševereová návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2016.
Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016:
1. Kontrola poskytnutých a zúčtovaných dotácií v roku 2015
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2. Kontrola uplatňovania základnej finančnej kontroly na obecnom úrade
za ½ rok 2016
3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií
za kontrolované obdobie rok 2015
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 1 ½ rok 2016
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu za rok 2017
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018-2019
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
7. Výkon konkrétnej kontroly podľa požiadavky obecného zastupiteľstva
8. Výkon kontroly, ktorá vzišla z podnetov občanov, ako aj poslancov
obecného zastupiteľstva a na základe poznatkov zistených pri výkone
činnosti hlavného kontrolóra
Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce:
1. Účasť na rokovaniach orgánov obce
2. Vzdelávanie, účasť na odborných seminároch
3. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia obecného zastupiteľstva
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 je pred prerokovaním na obecnom
zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli Obce Sološnica aj na internetovej
stránke obce v termíne od 11.05.2016.Neprišli k nemu žiadne pripomienky .
Návrh Uznesenia: OZ v Sološnici schvaľuje plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky Obce Sološnica na 2. polrok 2016
Za hlasovalo 7 zo 7 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté


Interpelácie



Nový detský lekár

Mal by mať otvorené dve ambulancie naraz, to by časovo stíhal a vyhovovalo
by mu to.
Vyzerá to, že sa to vyrieši v posledný možný týždeň, nastúpil by
pravdepodobne od septembra.
Bol si obzrieť priestory. Súrne očkovania by vybavila lekárka súčasná.


Vodovod v Hornom konci obce ? V priebehu budúceho týždňa začnú
s prácami, začína sa z horného konca uličky



Riešenie cesta v Hornom konci obce bude vzápätí po doriešení
vodovodu v tejto časti obce, dočasne bude obmedzený prejazd touto
časťou, občania sú informovaní



Spomalenie rýchlosti počas prejazdu obcou Sološnica ako by sa to dalo
riešiť?
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Spomaľovacie ostrovčeky? Značka 40? Retardéry nie je možné umiestniť na
štátnu cestu.
Problémom je i zastavovanie kamiónov priamo v obci pri hlavnej ceste,
dokonca v križovatke (nákup v Jednote a podobne)


Stretnutie ZŠ Jedáleň

Návrhom je stretnutie rodičov, vedúcej jedálne, vedúcej kuchárky príp. radou
školy a prerokovať možnosť stravovania dôchodcov






Chladenie na cintoríne- je pokazené, obec zabezpečí opravu
MŠ -k septembru budú otvorené iba dva pavilóny, prihlásilo sa menej
detí, 4 deti dostanú zamietnutie žiadosti o prijatie, z toho 2 budú mať
3 roky až koncom budúceho školského roka
M.Mikušová: Nezvažovalo sa prijať deti z iných obcí? A.Čermáková:
Nie, lebo ich príspevok a naše výdavky by boli v nepomere. Štát
prispieva iba na predškolákov.
NIKA nad cintorínom-pri vstupe na cintorín je to rozbité.
Na pozemok pri bývalej sýpke je urobený geometrický plán? Áno, je

Starostka ukončila zasadnutie, poďakovala prítomným poslancom aj
občanom za účasť.

V Sološnici , 30.6.2016

Overovateľ: Stanislav Blecha_________________________
Overovateľ: Ing. Čermáková Marta ____________________
Starostka obce Anna Čermáková _____________________
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