Zápis z obecného zastupiteľstva
obce Sološnica
Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica 05. 09. 2016 o 18:00
hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci: Mgr. Ľubomír Novák, Stanislav Blecha, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková,
Mgr. Roman Chvíla, PhDr. Jakub Okruhlica, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Dominik Ralbovský ( od bodu 3.)
Neprítomní: Dominik Ralbovský pri bodoch 1. a 2.
Zapisovateľ: Mgr. Júlia Jánošíková
Overovateľ: Marta Mikušová, Mgr. Roman Chvíla

Bod 1: Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
. Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková
-

Ako zapisovateľ zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) zo
dňa 05. 09. 2016 bola určená Mgr. Júlia Jánošíková,
Overovateľmi boli určení: Marta Mikušová a Mgr. Roman Chvíla
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce A. Čermáková a privítala všetkých
poslancov i občanov. Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom
OZ

Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
2. Správa o plnení uznesení prijatých dňa 20. 06. 2016
3. Schválenie zámeru odkúpiť časť pozemku v k. ú. Sološnica,
register E parc. č. 1005 od spoluvlastníkov
4. Schválenie zámeru odpredať časť parcely 1005/39- vypracovanie
geometrického plánu a znaleckého posudku
5. Schválenie
a. zakúpenie malého traktora – kosačky
b. výmena podlahovej krytiny a maľovanie v ambulancii lekára
c. vypracovanie GP na budovu ZŠ a areálu ZŠ
6. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
7. Delegovanie zástupcu do Rady školy pri RC Sološnica

8. Informácie o prebiehajúcich akciách:
a. oprava vody v hornom konci
b. oplotenie hospodárskeho dvora
c. rozšírenie ČOV, VOS k predaju kinosály
a podobne
9. Pripomienky a návrhy poslancov a občanov

s

pozemkom

Pripomienky k programu:
A. Čermáková, návrh na vypustenie bodu 6. Nakoľko p. kontrolórka sa
ospravedlnila. Na základe doterajších aktivít neboli nájdené žiadne závažné
porušenia zákonov a preto predloží správu na najbližšom zasadnutí OZ.
Návrh uznesenie k bodu č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) berie na vedomie určenie zapisovateľa a overovateľov
b) s c h v a ľ u j e program rokovania podľa pozvánky
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách

bez bodu 6 :

Za : 8 prítomní :Mgr. Chvíla Roman, Mikušová Marta , JUDr. Magdaléna Vláčilíková
, PHDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav , Ľubomír Novák , Ing.
Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Za hlasovalo 8zo 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.

Bod 2. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ z 20. 06. 2016

Číslo
uzn.

Znenie uznesenia

Kontrolo
u
zistený
stav
plnenia

14/201
6

15/201
6

splnené
OZ s ch v a ľ u j e program rokovania
podľa pozvánky.
splnené
OZ b e r i e n a vedomie správu o plnení
uznesení, prijatých na zasadnutí OZ dňa
11. 04. 2016, ktorú predložila starostka
obce.

Dôvod
nesplne
nia

Návrh
ďalšieho
postupu

16/201
6

OZ s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Sološnica

Splnené

17/201
6

OZ s c h v a ľ u j e

Splnené

18/201
6

OZ s c h v a ľ u j e

19/201
6

rokovací poriadok OZ v Sološnici.

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2013
o poplatkoch za odplatné služby
poskytované Obcou Sološnica
OZ
a) b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu
b) s ch v a ľ u j e

splnené

Splnené,
nahraté
do
systému
RIS SAM

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 3/2015 v súlade s § 14 odst. 2 písm. a
20/201
6

a) vyhlasuje nasledujúci majetok
obce za neupotrebiteľný : Parcela
registra „C“ č. 90/3 , parcela registra „C“
č. 90/5, budova kinosály...
b) schvaľuje predaj tohto majetku ..
c) schvaľuje vyhlásenie a podmienok
verejnej obchodnej súťaže - minimálna
cena podľa vypracovaného znaleckého
posudku vo výške 49.910 €
- zverejnenie verejnej obchodnej súťaže
na deň : 27. 06. 2016
- uzávierka ponúk je dňa : 30. 09. 2016 o
12:00 hod.
-Vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej
súťaže bude dňa : 03. 10. 2016
-Zverejnenie verejnej obchodnej súťaže
na úradnej tabuli, internetovej stránke
obce, miestnym rozhlasom a v regionálnej
tlači .

Splnené ,
zverejnen
é
v novinác
h
MALACKO
: dňa 1.
júla 2016
Zverejnen
é na
stránke
obce dňa :
27. 06.
2016
Zverejnen
é na
úradnej
tabuli
obce dňa :
27. 06.
2016

V miestno

m
rozhlase –
priebežne
1x
týždenne

21/201
6

OZ b e r i e

na

vedomie

22/201
6

OZ a) b e r i e n a
vedomie
stanovisko
HK obce
k návrhu
Záverečného účtu obce Sološnica za rok
2015
b) s c h v a ľ u j e
Záverečný
účet
obce
Sološnica
a celoročné hospodárenie obce Sološnica
za rok 2015 bez výhrad.
c) s c h v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtu v sume
122.091 EUR upravený o nevyčerpané
prostriedky z účelovo určených darov
v sume 5512,83 EUR, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona

Splnené ,
záverečný
účet obce
zverejnen
ý na
internetov
ej stránke
obce

23/201
6

OZ a) berie na vedomie
správu o činnosti starostky obce za 1.
polrok 2016
b) konštatuje,
že na základe uznesenia č. 64/2015 bol
plat starostky doposiaľ stanovený
rozhodnutím OZ podľa §4 ods. 2
citovaného zákona so zvýšením o 8 % ,
pričom na základe §3 ods. 1 cit. Zákona
starostovi od 01. 01. 2016 patrí plat
vypočítaný z priemernej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve
vyhlásenej štatistickým úradom SR za
predchádzajúci kalendárny rok .

Splnené

správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky Obce Sološnica za rok
2015 .

Splnené ,
správa
zverejnen
á na
internetov
ej stránke
obce

c) určuje podľa §4 ods. 2 citovaného
zákona s účinnosťou od 01. 07. 2016
zvýšenie minimálneho platu starostky o 8
%.
24/201
6

určuje

Splnené,
bol

25/201
6

26/201
6

pracovný úväzok HK obce Sološnica na 8
hodín týždenne.

podpísaný
dodatok
k pracovn
ej zmluve

Berie na vedomie

Splnené

Správu HK o výsledku vykonanej kontroly
hospodárenia a dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov v ZŠ
Sološnica za rok 2014

Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Sološnica na II. polrok
2016

Návrh na uznesenie

Splnené,
plán
kontrolnej
činnosti je
zverejnen
ý na
internetov
ej stránke
obce

k bodu č.2 :

OZ v Sološnici berie na vedomie správu o plnení uznesení zo dňa 20. 06.
2016, ktorú predložila starostka obce.
Za hlasovalo 8 zo 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
Prišiel poslanec Dominik Ralbovský.

Bod 3. Schválenie zámeru odkúpiť časť pozemku v k.ú. Sološnica,
register E parc. Č. 1005 od spoluvlastníkov
A. Čermáková informovala členov zastupiteľstva o dotknutých pozemkoch,
predložila grafické podklady k daným pozemkom, informovala o podieloch
a vlastníkoch daných pozemkoch. Obec má väčšinový podiel z parcely 1005.
Starostka predbežne komunikovala s vlastníkmi časti pozemku , o ktorú je záujem
. Starostka upozornila, že k odkúpeniu nepríde behom mesiaca alebo dvoch, ale
bude potrebná dlhšia časová lehota.
M. Vláčilíková odporučila odkupovať postupne a určite postupne pracovať na
zmluvách. Nie je potrebné dávať vypracovať znalecký posudok ak bude obec
neskôr danú parcelu predávať, nakoľko bude použitý z vedľajšej parcely, ktorá
bude predávaná už do konca roka 2016 a je v majetku obce.

Ľ. Novák podporil v diskusii návrh postupného odkupovania častí pozemku.
Návrh na uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje zámer odkúpiť časť
pozemku parc. Č. 1005 registra E v KU. Obce Sološnica zapísanom v LV
č. 1720 od spoluvlastníkov, ktorej väčšinovým vlastníkom je Obec
Sološnica.
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Bod 4. Schválenie zámeru odpredať časť parcely 1005/39 – vypracovanie
GP a znaleckého posudku
A. Čermáková informovala poslancov OZ o možnosti odpredať časť parcely
1005/39. Zároveň informovala poslancov OZ o potrebe vypracovania
geometrického plánu a znaleckého posudku.
Návrh na uznesenie: OZ v Sološnici
a) Súhlasí
s vypracovaním
geometrického
plánu
a znaleckého
posudku na novovytvorenú parcelu č. 1005/49, ktorá vznikne
odčlenením od parcely č. 1005/39 vo výmere 650 m2.
b) Poveruje starostku obce na prípravu verejnej obchodnej súťaže,
pričom vyhlásenie a podmienky VOS prerokuje OZ na najbližšom
zasadnutí.
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Bod 5. Schválenie
a. zakúpenie malého traktora – kosačky
b. výmena podlahovej krytiny a maľovanie v ambulancii lekára
c. vypracovanie GP na budovu ZŠ a areálu ZŠ
A. Čermáková informovala o pokazení kosačky, ktorá viac nie je funkčná.
Ľ. Novák odporúčal kúpiť profesionálnu kosačku, ktorá síce bude pravdepodobne
drahšia oproti tomu, čo bolo plánované, ale je určite na dlhšiu dobu a bude sa
hodiť na kosenie pozemkov v obci.
S. Blecha: čo sa týka kosačky, ktorá bola vybraná, je vhodná pre používanie na
naše priestory, ktoré sú v Sološnici.
A. Čermákova: už vyžiadala cenové ponuky na profi kosačku. Cenové ponuky by
mali prísť behom 2 až 3 dní a potom následne pristúpime k porovnaniu
technických parametrov a cenových možností.
M. Čermáková: Funguje kosačka?
A. Čermáková: Nie, už asi týždeň nefunguje kosačka vôbec. Zamestnanec sa ju
pokúšal opraviť, no k oprave neprišlo, nakoľko je poškodená závažne.
A. Čermáková informovala, že lekár by mal nastúpiť behom budúceho týždňa. Na
základe pripomienok hygieničky bolo potrebné vymeniť podlahu, vymaľovať steny
v ambulancii a steny a strop v čakárni. Spoje na podlahovej krytine sú

profesionálne spravené tak, aby boli splnené hygienické požiadavky na
ambulanciu. Postupne lekár vybaví podklady pre to, aby mohol začať ordinovať.
Lekár bude ordinovať podľa schválenia ordinačných hodín VÚC. Zmeniť ordinačné
hodiny nie je problém po návrate pacientov.
A. Čermáková informovala o zámere vypracovania GP na budovu ZŠ a areálu ZŠ.
Predpokladaná cena GP je približne 1000 €.
M. Čermákova sa pýtala na sporné časti pozemku.
A. Čermáková vysvetlila, že môže prísť k zámene pozemkov s Reedukačným
centrom , toto bude riešené v priebehu riešenia GP.
M. Vláčilíková upozornila, aby pri príprave GP dal spracovateľ GP nové parcelné
číslo časť pozemku o výmere 325 m2, ktoré sú sporné.

Návrh na uznesenie: OZ v Sološnici súhlasí
a) So zakúpením malej traktorovej kosačky.
b) S výmenou podlahovej krytiny a vymaľovaním detskej ambulancie
a čakárne.
c) S vypracovaním GP na budovu a pozemok ZŠ v Sološnici.

Za hlasovalo 8 poslancov : Mgr. Chvíla Roman, Dominik Ralbovský , JUDr.
Magdaléna Vláčilíková , PHDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav ,
Ľubomír Novák , Ing. Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : jedna : Mikušová Marta
Za hlasovalo 8 poslancov z 9, zdržal sa 1 . Uznesenie je prijaté.

Bod 6. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Tento bod bol vypustený na základe zmeny programu rokovania OZ Sološnica na
začiatku.

Bod 7. Delegovanie zástupcu do Rady školy pri RC Sološnica
A. Čermáková prečítala žiadosť o delegovanie zástupcu do Rady školy pri RC
Sološnica. Opýtala sa
Ľ. Nováka, či je ochotný pokračovať v danej funkcii.
Ľ. Novák prijal ponuku a súhlasil s delegovaním jeho osoby na funkciu zástupcu
do Rady školy pri RC Sološnica.
Návrh na uznesenie: OZ Sološnica deleguje do Rady školy pri RC Sološnica na
obdobie Mgr. Ľubomíra Nováka.
Za hlasovalo 8 poslancov : Mgr. Chvíla Roman, Dominik Ralbovský , JUDr.
Magdaléna Vláčilíková , PHDr. Okruhlica Jakub,
Velšmid Marek, Blecha
Stanislav , , Ing. Marta Čermáková, Mikušová Marta
Proti : nikto

Zdržal sa : Ľubomír Novák
zdržal sa 8 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Bod 8. Informácie o prebiehajúcich akciách:
a. oprava vody v hornom konci
b. oplotenie hospodárskeho dvora
c. rozšírenie ČOV, VOS k predaju kinosály s pozemkom a podobne
A. Čermáková informovala o stave
Informácie o prebiehajúcich akciách:
a. oprava vody v hornom konci
b. oplotenie hospodárskeho dvora
c. rozšírenie ČOV, VOS k predaju kinosály s pozemkom a podobne
M. Vláčilíková upozornila, že podľa skúseností stavbárov v odbore je takáto časť
prác vykonávaná maximálne mesiac. Upozornila, že občania sa sťažujú na
poruchy na motorových vozidlách a upozornila, že občania budú pravdepodobne
požadovať náhrady škôd spôsobených stavom príjazdovej cesty k ich obydliam.
Ľ. Novák upozornil, že na tento úsek cesty je zákaz vjazdu.
M. Vláčilíková upozornila, že napriek zákazu vjazdu má majiteľ daných
nehnuteľností nárok na prístup k svojim nehnuteľnostiam.
A. Čermáková: P. Kerak dal realizátorom stavby výkresovú dokumentáciu s rezom
cesty. My musíme zistiť, akú časť cesty bude robiť BVS a akú časť obec. Bude
potrebné, aby sa časovo zosúladili spoločne.
M. Vláčilíková: BVS bude robiť iba polovičku cesty? Bude BVS betónovať svoju
časť a ostatná časť bude mať iné lôžko? P. Kerak má stiahnutú mapu cesty a je
celá cesta vo vlastníctve obce?
A. Čermáková upozornila, že časť cesty je vo vlastníctve občanov.
Ľ. Novák: Aká je možnosť, aby sme si vybrali my firmu, ktorá to bude robiť?
A. Čermáková: Čaká sa na projekt, aby sme vedeli, aké ceny stavebných prác
budú a koľko z danej cesty bude robiť BVS a koľko obec Sološnica.
A. Čermáková informovala o tom, že bola na úrade ŽP, stavebné povolenie máme
síce platné, ale technológia, ktorá bola dodaná pri stavbe ČOV, sa musí overiť.
Budeme musieť rokovať so Slovenským vodohospodársym podnikom a povodím
tak, aby sme vedeli presne, či bude potrebné nové stavebné povolenie, alebo aký
bude postup.
Starostka ďalej informovala , že požiadala o výmaz ťarchy z katastra pri
niektorých parcelách za KD nakoľko všetci obyvatelia v novej časti rodinných
domov za kultúrnym domom splnili podmienky kúpnej zmluvy : skolaudovali
domy a majú ich zapísané na katastri .Pri viacerých pozemkoch už bola ťarcha
vymazaná dávnejšie.
M. Vláčilíková: Ako ste požiadali o výmaz ťarchy z katastra obce?

A. Čermáková informovala, že žiadosťou na Katastrálnom úrade.
A. Čermáková informovala o zrušení termínovaného účtu a finančné prostriedky
boli prevedené do PrimaBanky. Na základe poradcu banky nie je vhodné otvárať
nový termínovaný účet, nakoľko vyšší úrok je pri zostatku viac ako 300 000 € na
obyčajnom účte ako na termínovanom .
A. Čermáková informovala o novom koberci vo svadobnej sieni ( finacie sú
získané z VÚC), prebieha VO na rekonštrukciu strechy na štadióne. Časť peňazí
išla z CRH na rekonštrukciu telocvične do ZŠ.
A. Čermáková informovala, že futbalisti prišli so žiadosťou, že by chceli pristaviť
k budove na ihrisku uzatvorenú časť ako je stará tribúna. Ak budú mať nakreslený
projekt, ten predložia.
A Čermáková informovala
17. 09. 2016 bude Krumpolový deň.
16. 09. 2016 cca o 18,30 bude otvorenie výstavy a všetkých Vás srdečne
pozývam.
Ľ. Novák sa pýta, ako sa bude uberať separovaný zber odpadu.
A. Čermáková: v mesiaci august nastal problém pri zbere plastov, kedy
spoločnosť pri zvoze separovaného odpadu ráno oznámila, že neprídu, lebo
vypustili termín. Vízia je vrecový zber- predpoklad od novembra 2016 . Tiež sa
vymenili zberové nádoby na šatstvo .
M. Vláčilíková: Ako sa riešia podnikateľské subjekty, ktoré sú v obci- ako majú
zabezpečený zber plastov a skla ?
A. Čermáková: Oslovujeme postupne podnikateľské subjekty s tým, že majú
vydokladovať ako nakladajú s odpadmi . Pri zakladaní podnikateľskej činnosti
musí deklarovať svoje postupy pri likvidácii odpadu. Je riešenie, aby si
podnikatelia kúpili svoj kontajner na separovaný zber. Obec nie je zodpovedná za
to, aby likvidovala separovaný odpad podnikateľov. Oni majú mať zmluvy so
zbernými spoločnosťami .
M. Mikušová: Na stojiskách ostanú kontajnery na sklo a textil. Ak bude možné,
žiadame o novšie kontajnery na sklený odpad.
A. Čermáková: áno. V lete bol problém s vývozom, niektoré ulice úplne vynechali.
Stalo sa tak pre personálne zmeny v zberovej spoločnosti
M. Mikušová: V akom horizonte budú mechy?
A. Čermáková: Behom 2 mesiacov by sme mali prejsť na vrecový zber.
A. Čermáková:
zberová spoločnosť bude motivovať občanov na to, aby
separovali, prebehne stretnutie občanov a určite budú distribuované letáky
R. Chvíla: Čo môžeme teraz spraviť?
M. Vláčilíková: Áno, bolo podané VZN, v ktorom toto nebolo riešené .

A. Čermáková: Ak na hospodárskom dvore budú kontajnery na sklo, nebude to
využívané, nakoľko bude otvorený len počas pracovnej doby a neskôr by
občania nemali prístup ku kontajnerom na sklo
S. Blecha sa pýta , aké povinnosti majú podnikatelia s nakladaním odpadu v našej
obci zo zákona.
R. Chvíla: Je obec oprávnená kontrolovať takéto subjekty?
M. Mikušová: Obec každému poskytuje nejaké služby. Občan platí dane a má
služby, ktoré mu obec poskytuje. Podnikateľ platí dane, tiež má nárok na to, aby
mal nejaké služby od obce.
A. Čermáková: Poplatky za odpady by mali slúžiť na likvidáciu odpadu. Obec by
nemala doplácať na likvidáciu odpadu. To, čo my prijmeme na poplatkoch za
zberné nádoby , mali by sme vynaložiť na zber a likvidáciu odpadu . Nemali by
sme byť ani v strate ani zisku .
Niektoré roky sme mali stratové odpadové hospodárstvo, lebo sme doplácali na
ČOV.
Ľ. Novák: Navrhuje prijímať nového zamestnanca
Čermáková požiadala UPSVaR o pracovníka z radov nezamestnaných. Ešte stále
sme nedostali odpoveď. Predpokladáme, že budeme mať od októbra pracovníka z
UPSVaR.
M. Vláčilíková: Prečo obec nevyužíva finančné dotácie z UPSVaR? Niektoré obce
mali veľa ľudí zamestnaných takto.
A. Čermáková: Obec sa snaží využívať možnosti zamestnania z UPSVaR.
S. Blecha: Chcel by som informáciu, ako dopadlo stretnutie finančnej komisie ku
kúpe traktora a zvozu fekálií
A. Čermáková: Sedela finančná komisia k tejto veci. Hovorilo sa o type traktora,
na tom sme sa zjednotili, išlo skôr o financovanie. Poslala som podklady k lízingu
do lízingových spoločností. Obec by splácala traktor dlhšiu dobu. Odpoveď prišla
z ČSOB leazing. Lízing spadá pod verejné obstarávanie, kde musíme dať presné
špecifikácie a podmienky splácania. Pretože banková spoločnosť môže
vypracovať niekoľko rôznych podkladov, je potrebné jednoznačne určiť
a dohodnúť sa na technických parametroch traktora .
M. Čermáková: Finančná komisia stanovila nejaké kritéria?
M.Vláčilíková : Nie, dohodli sme sa na type a mali sme sa zúčastniť výstavy
Agrokomplex v Nitre. No kvôli zaneprázdnenosti niektorých členov to nebolo
možné. Preto nie je ani správa z finančnej komisie, tá mala vzniknúť až po
návšteve spomenutej výstavy.
D. Ralbovský navrhuje, aby bol kúpený mechanický traktor, aby nebol
elektronický ako napr. Zetor Major. Ku každému traktoru je možné prikúpiť
nakladač.
Ľ. Novák: Nemá zmysel, aby sa kupoval traktor cez lízing, keď máme finančné
prostriedky.

R. Chvíla upozorňuje, že na stretnutí komisie sa uvažovala s viacerými možnosti
a lízing bol jednou z nich .
Ľ. Novák: R. Chvíla, mali ste nejaké zasadanie a máme nejaký výstup?
R. Chvíla: Áno, zasadla komisia, ale nemáme zápis, nakoľko sa dohodlo, že sa
pôjde na Agrokomplex. Ale návšteva Agrokomplexu sa nepodarila zrealizovať.
R. Chvíla navrhuje schválenie nového traktora hneď.
Ľ. Novák žiada, aby finančná komisia podala svoj návrh písomne aké sú možnosti.
A. Čermáková osloví predajcov, aby dali cenové ponuky na Zetor Major 80,
nakladač a podľa cenovej ponuky sa určí spôsob VO
M. Čermáková žiada, aby sa vykonalo verejné obstarávanie aj na zariadenie na
zvoz fekálií.
M. Bordáková: V akom štádiu je odovzdanie prác kanalizácie – 3. Etapa ?
A. Čermáková : Dal sa vypracovať znalecký posudok. Cenový rozdiel na základe
znaleckého posudku je pravdepodobne vyšší ako bol predpoklad. Predpokladáme,
že odovzdanie diela a finančné vyrovnanie budeme vymáhať súdnou cestou .
M. Mikušová: Je možné stiahnuť káblové rozvody, staré, telekomunikačné a
televízne?
A. Čermáková: Káblové rozvody televízie sú stiahnuté, zistí od zamestnanca či
v celej obci .
M. Mikušová: Treba osloviť telekomunikácie.
M. Čermáková: Máme viac pare dokumentácie rozšírenia ČOV?
A. Čermáková: Áno, ale až po presťahovaní kancelárie starostky ich môžem
požičať.
M. Mikušová: GP je k pozemku za bytovkou Sološnica 500.
A. Čermáková Áno, je GP aj znalecký posudok.
M. Mikušová: Takže by sa mohol predať tento pozemok.
Ľ. Novák: Tento odkup pozemku pôvodne iniciovali susedia tohto pozemku.
A. Čermáková informovala poslancov o tom, že v budúcnosti treba riešiť pozemky
v okolí bytových domov, nakoľko vlastníkom je vo väčšine obec , t.j bytovky stoja
na pozemku obce .
M. Mikušová sa pýtala na to, kedy budú dokončené ihriská na športovom areály.
A. Čermáková: Bude dorobené značenie, chystá sa osadenie basketbalového koša
a všetky úpravy sú v procese riešenia.

Návrh na uznesenie: OZ Sološnica
a) berie na vedomie informáciu o prebiehajúcich aktivitách v obci

Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov.

Bod 9. Pripomienky a návrhy poslancov a občanov :
M. Vláčilíková: Koľko financií sme dostali od VÚC na Krumpolový deň 2017?
A. Čermáková: Nedostali sme nič s odôvodnením, že sme dostali na Hodovú
slávnosť.
M. Vláčilíková: Prečo teda VÚC propagujeme na plagáte?
A. Čermáková: Nepropagujeme VÚC, ale župnú jeseň, ktorá je akciou VÚC, tak
ako oni propagujú Krumpolový deň 2017 v rámci svojej propagačnej aktivity.
Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva bude v polovici októbra 2016.
Starostka A. Čermáková sa poďakovala poslancom OZ aj občanom, ktorí sa
zúčastnili rokovania OZ v Sološnici.

V Sološnici, dňa 05. 09. 2016
Zapísala: Mgr. Júlia Jánošíková

Overovatelia:
Marta Mikušová: .............................................

Mgr. Roman Chvíla: .........................................

Starostka obce Anna Čermáková: .............................................

