Sološnica

Zápis z obecného zastupiteľstva obce

Obec Sološnica
Konanej: 8.2.2016 o 17.00, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica
Prítomní:
Starostka obce: Čermáková Anna
Poslanci: Blecha Stanislav, Ing. Čermáková Marta, Mikušová Marta, Bc.
Novák Ľubomír, PHDr. Okruhlica Jakub, Ralbovský Dominik, JuDr.Magdaléna
Vláčilíková, Velšmid Marek
Neprítomní: Chvíla Roman
Zapisovateľ: Bc. Sojková Miroslava
Overovateľ: Jakub Okruhlica , Dominik Ralbovský
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Čermáková Anna


Ako zapisovateľ zo zasadnutia OZ zo dňa 8.2.2016 bola určená Bc.
Miroslava Sojková, overovateľmi boli určení Jakub Okruhlica , Dominik
Ralbovský.



Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ ) otvorila starostka
obce A. Čermáková a privítala všetkých poslancov i občanov. Starostka
ďalej oboznámila prítomných s programom OZ

Program zasadania OZ:


Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice



Kontrola uznesení



Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015 – vypracoval p. Kočíšek



Voľba HK



Žiadosť p. Sedláka o vybudovanie prípojky k nehnuteľnosti – Reštaurácia pod Roštúnom



Žiadosť p. Kovára o odkúpenie časti pozemku pri čističke



Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 / 2016
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Schválenie PHSR obce Sološnica na roky 2015- 2020



Rôzne



interpelácie poslancov

Pripomienky k programu:
Z programu sa škrtá bod č.8 (schválenie PHSR obce Sološnica na roky 20152020) na základe podnetu poslankyne OZ Sološnica p.Mikušovej a po
odsúhlasení prítomných poslancov.
P. Mikušová uvádza, že je potrebné takýto materiál zasielať s časovým
predstihom, aby bol dostatočný priestor k preštudovaniu a hĺbkovému
prejdeniu si uvedených podkladov. Za hlasovali všetci prítomní poslanci OZ.
8 z 8.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje program rokovania
podľa pozvánky s vypustením bodu č.8 Schválenie PHSR obce Sološnica na
roky 2015- 2020.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.


Kontrola uznesení

Starostka konštatovala, že na ostatnom zasadnutí bolo:
Schválené :
-program rokovania podľa pozvánky
- dodatok č. 7 k VZN 4/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sološnica
- Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2015 o určení miesta a času zápisu detí
do 1. Ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sološnica .
- dodatok č. 1 k VZN 2/2015 , ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Sološnica
- dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008 o poplatkoch prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia
- udelenie dotácií na voľnočasové aktivity detí a mládeže v zmysle VZN
- zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 v súlade s § 14 odst. 2
písm. a
- rozpočet Obce Sološnica na rok 2016
v časti príjmovej
1.011 469 € , z toho BP vo výške 1.011 469 €
v časti výdavkovej
856.788 € , z toho BV vo výške : 856.788 €
- v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov mesačný plat starostky obce Sološnica navýšený o 8 % vo
výške : 1835 € s platnosťou od 01. 12.2015
.
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- podmienky voľby hlavného kontrolóra obce
- plán zasadnutí OZ v roku 2016
Ďalej sa delegovala Mgr. Júlia Jánošíková
do Občianskej kontroly ochrany
životného prostredia v CRH Slovensko, a zobrala sa na vedomie správa HK
obce Sološnica .
Starostka obce si pri tomto bode zasadania OZ Sološnica dovolila upozorniť
na nedodržiavanie rokovacieho poriadku- kontrola uznesení by mala do
budúcna vždy prebiehať v réžii HK obce, nie pod vedením starostky obce
Sološnica, tak ako tomu bolo v obci zaužívané doteraz, prípadne sa upraví
rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
Pripomienka poslancov OZ:
Osvetlenie prechodu pre chodcov nie je dobre vyriešené, osvetľuje to
vodičov. Bude overené i správne nastavenie uhlu snímania (sníma to autá,
prípadne sa stane, že chodca to vôbec nezosníma). Uvedené nedostatky
budú nahlásené k doriešeniu.
Nesplnené, alebo čiastočne splnené uznesenia z predchádzajúcich
období uznesenie
č. 28/2014
Vrátenie finančných prostriedkov riaditeľom ZŠ Sološnica –naďalej nesplnené,
riaditeľ ZŠ Sološnica bol opätovne vyzvaný k doriešeniu, momentálne je PN.
Neustále napáda hodnotu zákazky a rozdiel medzi znaleckým posudkom
a sumou, ktorá bola reálne fakturovaná – sumu, ktorú OZ žiada vrátiť .
M.Mikušová sa dotazuje akým spôsobom budeme ďalej postupovať, aby sa
podarilo splniť toto uznesenie, pokiaľ riaditeľ ZŠ bude naďalej nerešpektovať
výzvy k splneniu.
Prerobenie nebytových priestorov na bytové priestory - oslovený projektanti
o zákazku nemali záujem, prípadne nemali oprávnenie na takúto činnosť,
nakoľko sa jedná o menšiu zákazku.
Momentálne bol oslovený p.Sýkora, ktorý uvedené bude spracovávať.
Dotazoval sa starostky obce najmä na výšku investície a čo všetko má byť
v danom objekte prerobené a koľko je zámer do rekonštrukcie investovať.
Záujem o tieto priestory je stále i ako o priestory nebytové, viacero
záujemcov sa dotazovalo na priestor.
Záver: Preto sa dočasne bude uvedené prenajímať ako nebytový priestor,
pokým nebude potreba využitia ako bytu, alebo bytového priestoru.
Znalecký posudok na kinosálu
Verejná obchodná súťaž vyhlásená na nebytové priestory po firme MARIM(záujemci sú, je tu taktiež potreba čiastočnej rekonštrukcie)
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici berie na vedomie správu
o kontrole uznesení, ktorú predložila starostka obce .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
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Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015

Uvedenú správu spracoval ešte p.Kočíšek a posielal ju dodatočne mailom,
aby si riadne splnil svoju povinnosť . Bez pripomienok a otázok prítomných
poslancov.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici berie na vedomie správu
o kontrolnej činnosti HK obce za obdobie od 1.2.2015-15.12.2015
Za hlasoval 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.


Voľba HK obce

Oznam o voľbe HK obce Sološnica bol riadne zverejnený podľa uznesenia OZ
z decembra 2015. Starostka obce uvádza, že bola prijatá jediná prihláška a to
od kandidátky Ing. Anny Ševerovej. Písomná prihláška bola podaná
v riadnom čase, a obsahovala všetky prílohy.
Kandidátka Anna Ševerová sa predstavila prítomným poslancom OZ
Sološnica, ktorá uvedenú činnosť HK vykonáva i v obci Lozorno a Gajary. Má
teda bohaté skúsenosti. Má akreditáciu na uvedenú činnosť, ktorú získala po
štúdiu na VŠ ekonomickej (akreditované, špecializované vzdelanie -hlavný
kontrolór). Neustále sa v danej oblasti vzdeláva. Býva v Malackách. Dlhé roky
pracovala v samospráve (mesto Malacky).
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici
volí a) v o l í v zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení do funkcie hlavného kontrolóra obce Ing. Annu Ševerovú od
10.02.2016
b) s ú h l a s í s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného
kontrolóra obec
v zmysle §18 ods.1 zákona
č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.


Žiadosť p. Sedláka o vybudovanie prípojky k nehnuteľnosti –
Reštaurácia pod Roštúnom

Starostka obce uvádza, že nevidí dôvod pre nevybudovanie prípojky,
problémom však je, že plánované navrhnutie prípojky vedie popri hlavnej
ceste a reštauráciou a zasahuje do cesty medzi potokom a reštauráciou .
Riešenie je techniky náročné, muselo by sa ísť hlavnou cestou, kolmé
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pripojenie (cez terasu) nie je možné z viacerých dôvodov - zabudovaná nádrž
z bývalej čerpacej stanice , ktorá bola pod pohostinstvom, výťah,
nevychádzalo by to ani spádovo.
Riešenie: do žumpy (za bránou) by sa namontovalo tlakové čerpadlo, tlakový
rozvádzač, pripojovací kábel, kotva, spúšťacie zariadenie, potrubie (hradí
p.Sedlák), hlavné potrubie sa nachádza 2 m od terasy, rozbil by sa žľab, nie
dlažba - chodník, ani cesta, zakopalo by sa tu potrubie cca 60 cm pod zemou,
zabetónovalo by sa to naspäť. Celkové náklady predstavujú: Obec by mala
znášať náklady 1100€ (náklady na prípojku) a časť súkromná, ktorú by znášal
p.Sedlák predstavuje sumu 2640€.
M.Mikušová: aký je výsledok rokovania p.Sedláka na Okresnom úrade
-životnom prostredí v Malackách? J.Sedlák: Odpoveďou bolo, že obec je
povinná ho napojiť, ak je tá možnosť.
M.Čermáková : prečo sa uvedené neriešilo už v roku 2013? Dôvodom
nenapojenia je to, že pohostinstvo má byť podľa projektu napojený zo strany
hlavnej cesty, tu je plánovaná odbočka. Každý, kto má na dosah kanalizáciu
by sa chcel napojiť a je možné, že sa začnú ozývať občania, ktorí budú mať
v blízkosti túto možnosť. Každý jeden občan chce byť napojený, lebo vývoz
žumpy je i finančne náročnejší. Preto návrhom je, aby si p.Sedlák prípojku
zriadil, ale na svoje náklady komplet celé-obec dá potom súhlas. J.Sedlák
namieta, že ide investovať 2640€ do obecného pozemku, ktorý iný občan by
takto investoval do cudzieho pozemku? M.Mikušová argumentuje, že p.Sedlák
predsa vedel, keď budoval žumpu, že to nie je jeho pozemok.
Ľ.Novák: koľko fekálov mesačne J.Sedlák vyvezie? Sú to minimálne 4 fekále, 4
vývozy do mesiaca.
M.Vláčilíková: precedens pre občanov Sološnice bude to, že obec na svojom
pozemku napojí krčmu p.Sedláka a môžu sa ozývať viacerí, ktorí budú chcieť
takéto napojenie po obci (aj s finančnou participáciou obce). Až sa dobuduje
kanalizácia, tak sa p.Sedlák má nárok podľa projektov riadne sa napojiť,
presne tak ako ostatní občania. Toto môže vyvolať masovú reakciu.
A.Čermáková: argumentuje, že nehnuteľnosť p.Sedláka sa
nachádza na ulici, kde už je možnosť napojenia na kanalizáciu.

čiastočne

M.Mikušová: všetky povolenie (napr.cestári, plynári...) sú ešte náklady navyše
pre obec? Robil by sa projekt? A.Čermáková: Treba povolenie z rozkopávkou
cesty, projekt netreba. Suma 1.100€ sú finálne náklady pre obec v prípade
schválenia.
Otvorila sa i otázka, či by sa nenapojila rovno celá vetva (smer od
pohostinstva k Slanisku), či by nebolo vhodné riešiť pri prípadnej stavebnej
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činnosti už i celá ulica. Namieta p.Sedlák: kino je pol metra od cesty a tu
bude problém, tu je málo miesta na zakopanie potrubia na kanalizáciu. Takto
to skončí iba tak, že sa zasa jeho nehnuteľnosť a jej prípadné napojenie
nedorieši.
M.Vláčilíková: Ak by sa p.Sedlák napojil stráca teda záujem o odkup pozemku,
ktorý riešil na predchádzajúcich zasadnutiach OZ ? J.Sedlák: nie, toto
požadoval na zásobovanie, skladovanie dreva, iné prevádzkové záležitosti.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici súhlasí s vybudovaním
kanalizačnej prípojky k nehnuteľnosti Pohostinstvo pod Roštúnom
v hodnote do 1.100€.
Za hlasovali: Ľ. Novák, M. Mikušová, S. Blecha, J. Okruhlica, D.
Ralbovský, M. Velšmid
Proti hlasovali: M. Čermáková
Zdržala sa hlasovania: M. Vláčilíková



Schválenie žiadosti p. Kovára o odkúpenie časti pozemku pri
čističke

A.Čermáková: p.Kovár sa ospravedlnil, že sa nemôže zúčastniť, neskoro sa
vrátil zo zamestnania, jedná sa o posledný dom pri kaplnke smerom
k čističke. Ide mu o to, že má nad parcelou vysoké napätie a nechcú mu tam
umožniť pod tým vybudovať garáž.
M.Mikušová: Ak si pozriete pozemok na LV, tak je pri ňom uvedené, že
pozemok nie je na liste vlastníctva. Pozemok 2055/2-nie je na liste
vlastníctva. Je to teda obecný pozemok?
M.Vláčilíková: musí sa dať spraviť geometrický plán.
S.Blecha: navrhuje, nech si dá p.Kovár zistiť, čí to je vôbec pozemok a presne
vyčísli podrobnosti potrebné k predloženému návrhu tak, aby bol kompletný.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici zamieta žiadosť p. Kovára o
odpredaj časti pozemku s parc.čísla 2055/2 v k.ú. obce Sološnica .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.



Schválenie na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 /
2016

Jedná sa o viaceré položky, niektoré ozrejmila a okomentovala starostka obce
A.Čermáková:
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Potrebné je vymaľovať nie len priestory v KD, ale i na OÚ, kde opadala
omietka. Cenová ponuka je na 1.000€ (zasadačka, malá chodba, potrebné
i obíjať+ kancelária starostky obce)
Nákup troch smetných nádob(klasické plechové), umiestnili by sa k cintorínu
a pravidelne by prebiehal vývoz, nie nárazovo. Kontajner je často plný,
neestetické, veci pohádzané i mimo neho. Ten by sa premiestnil do zberného
dvora časom.
Kontajner z ECORECU- žiadajú symbolickú sumu 1300€ za predaj kontajneru
s objemom 5m3, bolo by to riešenie pre povinné zastrešenie zberu drobného
stavebného odpadu. Nesmie sa však zaplniť celý, ale mohol by sa na tento
účel využívať.
Ľ.Novák navrhuje navýšiť sumu na nákup kontajnerov na cintoríne), aby sa
vybudoval i drevený prístrešok, aby sa esteticky prekryli kontajnery, možno
by sa týmto zabránilo i hádzaním mimo a popri kontajnery tak ako doteraz.
Najprv sa dá vyčísliť suma potrebná na zhotovenie uvedených prístreškov
a následne by sa táto začlenila do rozpočtu.
Oplotenie-vybudovanie zberného dvora pri hasičskej zbrojnici. Kontajner
(zelený) by mal zostať mimo dvora, lebo ľudia by sa mali k nemu dostať
kedykoľvek i v sobotu (vtedy najčastejšie kosia ). Kontajner na stavebný
odpad by bol umiestnený vo vnútri. Uvedené bude riešené so stavebnou
komisiou. Budú prehodnotené i varianty, či sa plot bude lomiť, alebo bude
zarovnaný.
Dokúpenie železných regálov do registratúrnej miestnosti –archív
dokumentov, ktoré sa musia držať na obci 5, prípadne 10 rokov nespĺňa
zákonom stanovené podmienky a archív je teda potrebné presunúť hore ku
knižnici do zadnej miestnosti. Regále by boli umiestené kolom dokola a niečo
i v priestore.
Maľovanie „modrý salónik, knižnica, archív-je celý obitý, padá omietka i zo
stropu, praskliny a podobne. Všetko je potrebné poriadne oškrabať a vylíčiť.
Ponuka na opravy bola zatiaľ obdržaná od p.Hurbana (Jabloňové). Maľoval
i v ZŠ, knceláriu na OÚ.
Kúpa traktora a fekáleho prívesu - otázka bola, či kupovať nový stroj, alebo
opotrebovaný. D.Ralbovský podal komentár, kde predstavil ponuku na kúpu
traktora v sume 36.000€ bez DPH.
Išlo by o využitie na vývoz fekálií a klasickej vlečky plne naloženej.
M.Vláčilíková uvádza, že suma 40,000€ na kúpu nového traktora je veľmi
vysoká a obec si ju nemôže dovoliť, nakoľko obec čakajú viaceré výdavky,
ktoré je nutné realizovať.
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A.Čermáková-chcela vôbec otvoriť diskusiu v tejto veci, či máme vôbec
záujem o kúpu nového stroja, alebo či kúpime teda skorej mierne
opotrebovaný traktor.
D.Ralbovský-Zetor je jediný traktor, ktorý je celý mechanický, nie s kopou
elektroniky, ktorú by vedeli servisovať len v odborných servisoch.
A.Čermáková-je potrebné uvedené zadefinovať aspoň predbežne cenu, čo je
potrebné i k zadefinovaniu verejného obstarávania. Kapitálová položka
TRAKTOR sa škrtá.
Záver k diskusii podal HK: je potrebné zadefinovať presné požiadavky (aký
fekál to bude ťahať, aké musí mať presné parametre a podobne), potom je
možné do ďalšieho zasadania zastupiteľstva zistiť a predložiť konkrétne
ponuky pre obec.
Záver: doplnená bude na základe dnešného zasadnutia OZ ešte položka:
navyše jeden kontajner+ kanalizačná prípojka nehnuteľnosť p.Sedlák v sume
1.100€
Konečné položky zaradené do zmeny: maľovanie chodby OÚ, kúpa 4
smetných nádob a kontajner, oplotenie hospodárskeho dvora, registratúrna
miestnosť kúpa regálov, maľovanie KD, kanalizačná prípojka pohostinstvo.
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 v súlade s § 14 odst. 2 písm. a
Bežný rozpočet - výdavky:
01 110 637004 kód zdroja 41 – maľovanie chodby+zasadačka+kancelária starostka
+
1000 €
05 100 633006 kód zdroja 41 – smetné nádoby
- cintorín , stavebný odpad
+
2300 €
05 200 637 004kód zdroja 41 - kanalizácia – prípojka
+
1100 €
06 200 637004 kód zdroja 41 – plot + brána
+
2000 €
08 200 633006 kód zdroja 41 – registratúrna miestnosť
+
900 €
08 200 637004 kód zdroja 41 – maľovanie - modrý salónik + archív
+ 1100 €
Bežné výdavky spolu :
8400 €

+

Za hlasovalo 6 z 8 prítomných poslancov OZ : Ľ. Novák, M.Mikušová,
S.Blecha, M.Velšmid, D.Ralbovský, J.Okruhlica)
Proti hlasoval: 1 z 8 prítomných poslancov OZ : Marta Čermáková
Zdržal sa: 1 z 8 prítomných poslancov OZ : Magdaléna Vláčilíková
Uznesenie je prijaté.
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Rôzne

 Starostka obce podala viaceré projekty:
Projekt predložený na Ministerstvo vnútra SR –kamerový systém obce
Sološnica
Zateplenie školy a výmena okien-predložené na ENVIROFOND (spoluúčasť
obce je 5%)
Obradná sieň KD – predložené na VÚC
Tiež bude žiadaná dotácia na vydanie informačnej brožúrky k 70. výročiu
kaplnky-VÚC (drobný projekt do 2.500€).
Návrh M.Mikušová- podať návrh na sprístupnenie a obnovu „BOŽEJ MUKY“
(pán Dulanský ako majiteľ pozemku je prístupný tejto myšlienke)
 Cesta -horný koniec obce – projektová dokumentácia:
A.Čermáková: Prebehla obhliadka s p.Kerakom, je potrebné zadefinovať, či
stačí jarok alebo sa bude musieť vybudovať ( aspoň čiastočne
krytá
kanalizácia dažďovej vody . M.Vláčilíkovánavrhuje stanoviť daný úsek ako
jednosmerku na uvedený koniec obce. Potom by tam bolo miesto pre jarok.
M.Čermáková-teraz po napojení kanalizácie by už postačovalo toto riešiť
vybudovaním jarku.
M.Vláčilíková-tento však musí byť vybudovaný po oboch stranách
Ľ.Novák- uvedeným sa bude zaoberať i stavebná komisia, ktorá to pôjde
zhodnotiť, podľa jeho mienky by tam mala byť vyhotovená dažďová
kanalizácia, je to však otázka dostupných finančných prostriedkov obce.
Problémom je i to, keď viacerí občania nemajú plot na hranici pozemku a keď
by sa muselo budovať na súkromných pozemkoch, môže teda prísť i k výkupu
obce dotknutých pozemkov
 Cesta v Cigánskej uličke
A.Čermáková: Kanalizácia v tejto uličke nie je naprojektovaná, cesta však
potrebuje rekonštrukciu. Budeme teda riešiť projekt kanalizácie v danom
úseku? Alebo či budeme riešiť akútne nevyhovujúci stav cesty?- prerokuje sa
so stavebnou komisiou.
Starostka skonštatovala , že by sa táto ulička mohla riešiť spolu Spojiť stred
obce s kalváriou ako spojenie centra a kalvárie.
Ľ.Novák: OZ by malo schváliť, či sa bude riešiť dažďová kanalizácia a koľko
projekt a podobne-týka sa to totiž navyšovania rozpočtu.
S.Blecha: stavebná komisia by sa mala týmito otázkami zaoberať a predstaviť
následne nejaké návrhy.
Ľ.Novák: zápis so stavebnej komisie by bol predložený poslancom k náhľadu
a následne by sme teda už i vedeli o akých veľkých peniazoch sa bavíme


Dom smútku
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A.Čermáková: Čaká sa na vyjadrenie z PODHORANU, či Dom smútku
Sološnica dostane štatút masky. Toto by malo byť s najväčšou
pravdepodobnosťou schválené, otázka teda je, či budeme riešiť projekt a či sa
poslanci stotožňujú s myšlienkou tejto obnovy.
M.Mikušová: Určite by bolo dobré i predvolať statika, sú tam veľké
praskliny ...
M.Čermáková: otázka riešenia ihriska, výsadba zelene tiež cez nejaký projekt
Ľ.Novák: viaceré podnety- aby sa vyrovnal ERB Sološnice zo strany od
Rohožníka, posypový materiál dávať na ľavú stranu cesty, kde bude
výhľadovo dvor, Peter Holič-osloviť po zlikvidovaní panelov má záujem tu
vysadiť viaceré stromy (gaštany), zabezpečiť studňu nad šenkom, projekt pre
občanov-skrášlenie obce
A.Čermáková- má záujem, aby sa návrhy od občanov dostávali viacej na
obecný úrad, preto i podnety by rada privítala a uvažuje, ako by sa
zabezpečilo to, aby sa viacej týchto nápadov dostávalo ako podnety na OÚ
M.Mikušová: doriešiť VZN, kde budú presne stanovené ceny predaja
pozemkov napr.pod stavbami? HK namieta: Na toto musí byť vydaný
obligatórny predpis. Pri každom predaji musí byť stanovený i znalecký
posudok, ten nesmie byť starší ako 6 mesiacov. I v prípade, ak sa jedná
o pozemok pod nehnuteľnosťou. Nejedná sa o osobitný zreteľ. Každý zámer
predaja musí byť zverejnený v zákonom stanovenej lehote.
M.Mikušová: požiadala starostku, aby upozornila ALAS, že halda na Starej
dúbrave nie je nijako zabezpečená. Sľúbili, že bude zlikvidovaná, napriek
tomu je stále tam a je to sypký materiál, chodia tam deti. Chodník pri
Cukrárni je veľmi krivý, je šikmo k ceste a nikto po ňom ani nechodí.Možno by
stačilo nanovo uložiť kocky.
M.Mikuš: kontrola a vyčistenie košov na dažďovú vodu, ak sa upratuje v obci,
je potrebné upratovať vo všetkých uliciach.
Návrh na uznesenie : OZ berie na vedomie informáciu
o predložených projektoch –Kamerový systém v obci , Obnova
objektu ZŠ- zateplenie a výmena okien a dverí , Revitalizácia
obradnej miestnosti .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

V Sološnici , 15.2.2016
Anna Čermáková, starostka _______________________
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Dominik Ralbovský _____________________________
PHDr. Okruhlica Jakub___________________________
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