Zápisnica z obecného zastupiteľstva obce Sološnica
Obec Sološnica
Konanej:

16.9.2015 o 17.30, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica

Prítomní:
Starostka obce: Čermáková Anna
Poslanci: Blecha Stanislav, Mgr. Chvíla Roman, Bc. Novák Ľubomír, PHDr. Okruhlica Jakub,
Ralbovský Dominik, Velšmid Marek, JUDr. Vláčilíková Magdaléna, Mikušová Marta
Ospravedlnení: Ing. Čermáková Marta, hlavný kontrolór Marian Kočíšek
Zapisovateľ: Sojková Miroslava Bc.
Overovateľ: Ralbovský Dominik, JUDr. Vláčilíková Magdaléna,
Občania : 3
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Čermáková Anna
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ ) otvorila starostka obce A. Čermáková
a privítala všetkých poslancov i občanov obce Sološnica. Starostka obce si úvodom
overila, či všetci prítomní poslanci obdržali elektronicky zasielané podklady a prečítala
program dnešného zastupiteľstva. Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom
OZ.
Ako zapisovateľ zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.9.2015 bola určená Bc.
Miroslava Sojková, overovateľmi boli určení Ralbovský Dominik, JUDr. Vláčilíková
Magdaléna.

Program OZ zo dňa 16.9.2015 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Prerokovanie vývozu žúmp
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015
Schválenie VZN č.4/2015 o udeľovaní dotácií na voľnočasové aktivity detí
a mládeže
7. Schválenie VZN č.5/20015 prevádzkový poriadok pohrebiska
8. Schválenie využitia majetku obce – výpoveď nájomnej zmluvy f.Marim
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9. Žiadosť o odkúpenie majetku obce- parcela č. 90/5
10. Pripomienky a návrhy poslancov a občanov

Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje program OZ obce Sološnica podľa pozvánky.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
Kontrola uznesení prijatých OZ dňa 28.2.2015
U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sološnica zo dňa 24.06.2015
UZNESENIE č. 24/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s c h v a ľ u j e program rokovania podľa
pozvánky v doplnení bodu č.5: odpredaj dielu č.1 odčleneného z parcely č.232/1 pod rodinným domom č.
227 p. Anne Romanovej
UZNESENIE č. 25/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení
uznesení, ktorú predložila starostka obce
UZNESENIE č. 26/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s c h v a ľ u j e VZN č.3/2015 Požiarny priadok
obce Sološnica .
UZNESENIE č. 27/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici n e s ú h l a s í s odpredajom pozemnku s parc.č.
90/5 v k.ú. obce Sološnica Petrovi Biksadskému, trvale bytom: Sološnica č. 148 .
UZNESENIE č. 28/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s ú h l a s í so zmenou využívania nebytových
priestorov – skladové priestory - na bytové priestory , v bytovom dome č. 487, priestor č. 8 , zapísaný na LV
č. 1366 v spoluvlastníckom podiele Obce Sološnica 1/1 .
UZNESENIE č. 29/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s ú h l a s í s odpredajom dielu č.1 odčleneného
z parcely č. 232/1 v k.ú. Sološnica , obec Sološnica, vytvorenú geometrickým plánom č. 31/2015 , spracovaného
geodetom Igorom Kaliašom v zmysle o výmere 11 m2, Anne Romanovej , rod. Pápežovej , nar. 11.10.1971 ,
rod. č. 716011 / 6271 , bytom 906 37 ,Sološnica 227 , v zmysle §9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zákona o
majetku obcí . Cena sa stanovuje na 2,5 €/ m2, celková cena za predmetný pozemok činí 27,50€ , slovom
dvadsaťsedem € a päťdesiat centov.
UZNESENIE č. 30/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s ú h l a s í zo zrušením sporiaceho účtu IBAN :
56 7500 0000 0040 0689 3274 vedeného v ČSOB Malacky, vedeného v mene EURO.
UZNESENIE č.31/2014 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici u r č u j e 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
01.07.2015 .
UZNESENIE č. 32/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na 2.polrok 2015.
UZNESENIE č. 33/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici b e r i e n a v e d o m i e správu nezávislého
audítora o overení účtovnej závierky Obce Sološnica za rok 2014 .
UZNESENIE č. 34/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici b e r i e
n a
v e d o m i e správu
inventarizačnej komisie o inventarizácii k 31.12.2014.
UZNESENIE č. 35/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici b e r i e n a v e d o m i e správy predsedov
komisií zriadených pri OZ Obce Sološnica o ich činnosti za 1. polrok 2015.

Starostka obce Sološnica A. Čermáková konštatuje, že uznesenia boli splnené. Nesplnené je iba
jedno uznesenie: UZNESENIE č. 28/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s ú h l a s í so zmenou
využívania nebytových priestorov – skladové priestory - na bytové priestory , v bytovom dome č. 487,
priestor č. 8 , zapísaný na LV č. 1366 v spoluvlastníckom podiele Obce Sološnica 1/1 . Riešenie uvedeného

uznesenia je však v procese. (Na OÚ sa už v tejto veci boli informovať záujemcovia o prenájom
uvedených priestorov ako bytovej jednotky.)
Otvorená diskusia: Bez otázok poslancov
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Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Sološnici berie na vedomie správu o plnení
uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24.6.2015 , ktorú podala starostka obce Anna
Čermáková

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

Prerokovanie vývozu žúmp
A.Čermáková: Dočasné riešenie príspevku, pokým sa budú žumpy musieť vyvážať do Rohožníka,
bolo riešené na pracovnom stretnutí a prerokované i s audítorkou: Nie je možné označovať ako
„príspevok vývoz žúmp“ (nejedná sa o príspevkové organizácie), bude to označované ako
transfer na vývoz žúmp. Prieskumom v obci sa zistilo, že mesačne sa vyvezie cca 10 žúmp
(predpokladať budeme, že sa vyvezie 20 žúmp) a nie je predpoklad, že sa tento počet ešte zvýši
participáciou na sume cca 24€ za vývoz. Podmienka k preplácaniu transferu: predloženie originál
bločku, na ktorom môže byť použité i označenie traktorové práce, v účtovníctve týmto
označením nevzniká problém.
Sedimentačná a zberná nádoba, do ktorej sa v obci budú vyvážať fekálie zo žúmp, by mala byť
od zadania objednávky v priebehu mesiaca vybudovaná. Predpokladá sa teda, že sa vybuduje čo
najskorej.
M.Mikušová: Bude možné vyvážať aspoň dve žumpy denne do čističky odpadových vôd?
A.Čermáková: Pravdepodobne áno.
R.Chvíla: Skôr je otázka, či sa z k čističke vôbec cisterna dostane, či nevznikne priestorový
problém.
Dotaz p.Bugár: Doteraz sa platilo za vývoz cisternou 24€ a teraz sa už platí 47€. Otázka teda znie,
či obec uvažuje o spolupodieľaní na vývoze odpadových vôd?
R.Chvíla: O kompenzácii sa teraz práve bavíme a bolo v tejto veci zvolané i pracovné stretnutie.
p.Bugár: Ide mu o dlhodobé riešenie, nie o dočasné príspevky, kým sa bude vyvážať do
Rohožníka. Či sa teda obec zamýšľala nad touto otázkou z dlhodobého hľadiska, alebo iba
jednorazovo?
M.Mikušová: Ide o zrovnoprávnenie poplatkov pre tých, čo kanalizáciu majú a tých, čo ju
nemajú...
A.Čermáková: priebežne sa bude riešiť i kanalizácia v obci a s tým súvisiace dobudovanie
čističky.
Dnes však riešime prispievanie na jeden vývoz, ktorého cena sa už vyšplhala na sumu 47€. Pre
obec Sološnica toto zabezpečuje súkromná spoločnosť AGROPARTNER a obec nie je v pozícii
diktovať im podmienky a to, akú cenu si za danú službu účtujú. Nemôžeme uvedené posudzovať.
Ceny v iných obciach sú rôzne.
R.Chvíla: Ako sme dospeli k navrhovanej sume v zmene rozpočtu 1500€, ktorá sa má teda
schváliť na uvedené transfery? A čo so staršími bločkami?
Starostka: Plánuje sa vývoz počas obdobia max. dvoch mesiacov, cca 60 žúmp. Odporúčaním
z pracovného stretnutia bolo nastaviť a teda rokovať o počiatku preplácania týchto bločkov.
O tomto sa bude na prebiehajúcom zasadaní tiež rokovať. Na výšku príspevku sa na pracovnom
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stretnutí prišlo vypočítaním rozdielu medzi cenou za vývoz a cenou, ktorú by zaplatili títo
občania za stočné.
M.Mikuš: Čo ale s riešením občanov, ktorí vypúšťajú naďalej fekálie do kanalizácie? Ako bude
uvedené riešené?
A.Čermáková: V prípade nelegálneho vypúšťania fekálií do kanalizácie a podozrenia je potrebné
na toto upozorniť. Nie je v možnostiach poslancov, alebo starostky toto sledovať.
S.Blecha: Požiadal o trpezlivosť, je mu jasné, že je potrebné túto otázku riešiť, avšak sme
v riešení na začiatku, riešime momentálnu situáciu, nedá sa celá situácia vyriešiť zo dňa na deň.
Až po tom, ak budú mať ľudia možnosť kam vyvážať a nevyvezú, môžeme sledovať kto vypúšťa
fekál do kanalizácie, potoka a podobne. A až potom je možné uvedených ľudí trestať, za to, kam
vypúšťajú žumpu.
A.Čermáková: Ak chceme znížiť náklady občanom, musela by mať obec možnosť čím to vyvážať
a hlavne kam to vyvážať, čo ako obec nemáme. Práve preto je teraz riešením dobudovanie
zberných nádrží a budeme do budúcna smerovať, že fekál kúpime a budeme to vyvážať za
menej peňazí a do vlastnej čističky.
M.Mikuš: Ako je možné, že sa teraz zrazu dajú zrazu vyvážať týždenne dve žumpy do ČOV ?
A.Čermáková: Teraz práve prebieha skúšanie. Sleduje sa práve v tomto období ako sa správa
čistička pri vývoze dvoch žúmp týždenne, ako sa správajú baktérie v nej a podobne.
Momentálne by teda riešením bola dotácia v sume rozdielu súčasného poplatku na jeden vývoz,
ktorého suma sa už vyšplhala na 47€.
Kontrola transferov bude prebiehať, z Rohožníka bude postúpený zoznam, koľko žúmp sa
vyviezlo, všetko bude zapisované (napr. Sološnica, konkrétne číslo domu) ako evidencia ČOV
v Rohožníku.
S týmto je spojená otázka vybudovania sedimentačnej a zbernej nádoby: To, že je to potrebné
sa už dohodlo na pracovnom stretnutí. Na pracovnom stretnutí bol zámer vybudovať šachtu
v objeme 20m3, necelé tri žumpy. Priestorovo, aby sme tam dali až 40 - kubíkové nádoby, tak by
to stálo obec veľa financií. Reálnym i vzhľadom na vývoj do ďalšieho obdobia by bolo zaplatenie
a realizácia 20 - kubíkovej nádrže. Dobudovaním ďalších vetiev kanalizácie bude navyše týchto
vývozov ubúdať.
M.Mikuš: nemalo by sa teda uvažovať o väčšej nádobe, aspoň 25 m3, aby bola istota, že to tri
žumpy denne pokryje?
D.Ralbovský: Kým sa bude vyvážať tretia žumpa, je predpoklad, že už niečo odtečie. A pravdou
je, že nemusia byť denne ani vyvezené tri žumpy.
Ľ.Novák: vždy je možnosť dobudovania ďalšej menšej nádoby...
R.Chvíla: Je už vybraný dodávateľ?
A.Čermáková: Nie je ešte vybraný, jednu ponuku starostka obce obdržala.
Novák: Bude uskutočnené regulérne výberové konanie?
A.Čermáková: Áno. Čaká sa i na ďalšiu ponuku.
Diskusia o termíne:
R.Chvíla: je za to, aby sa pristúpilo i k spätnému preplateniu za transfery, od začiatku, kedy táto
situácia vznikla.
Pomocné hlasovanie k termínu definovanému v návrhu uznesenia: Kto je za stanovenie skoršieho
termínu ako 1.9.2015?
Za hlasovalo: S.Blecha, R.Chvíla, M.Velšmid, M.Mikušová
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Proti hlasovali traja z prítomných poslanov: M.Vláčilíková, J.Okruhlica, D.Ralbovský
Zdržal sa jeden Ľ.Novák.
Pristupuje sa teda k rozdeleniu pôvodného návrhu Uznesenia:
Uznesenie: OZ obce Sološnica
a. súhlasí s vybudovaním sedimentačnej a zbernej nádobe pri ČOV Sološnica
b. schvaľuje transfer na čistenie odpadových vôd, ktorý bude poskytnutý fyzickým a právnickým
osobám v obci Sološnica, ktorí nemajú možnosť byť pripojení na kanalizáciu obce Sološnica.
Transfer sa poskytne v období od 1.9.2015 do obdobia, kedy bude možné vyvážať žumpy do
ČOV v Sološnici na základe evidencie vyvezených žúmp z ČOV Rohožník a dokladu o zaplatení
poplatku.
na dve samostatné uznesenia:
Uznesenie: OZ obce Sološnica súhlasí s vybudovaním sedimentačnej a zbernej nádobe pri ČOV
Sološnica
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
Uznesenie: OZ obce Sološnica schvaľuje transfer na čistenie odpadových vôd, ktorý bude
poskytnutý fyzickým a právnickým osobám v obci Sološnica, ktorí nemajú možnosť byť
pripojení na kanalizáciu obce Sološnica. Transfer sa poskytne v období od 15.7.2015 do
obdobia, kedy bude možné vyvážať žumpy do ČOV v Sološnici na základe evidencie
vyvezených žúmp z ČOV Rohožník a dokladu o zaplatení poplatku.
Za hlasovalo 6 z 8 prítomných poslancov OZ (R.Chvíla, M.Velšmid, D.Ralbovský, J.Okruhlica,
M.Mikušová, S.Blecha )
Proti hlasoval 1 z 8 prítomných poslancov OZ ( Ľ.Novák)
Zdržal sa 1 z 8 prítomných poslancov OZ ( M.Vláčilíková)
Uznesenie je prijaté.

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015
Doplnenie starostkou obce A.Čermákovou ku kanalizácii: 311 prípojok pre domácnosti +MŠ,
ZŠ, KD je v súčasnosti vybudovaných, domov celkovo v Sološnici je 650 .To neznamená, že sa
všetci , ktorý majú pri domoch vybudovanú kanalizáciu sa už napojili. Cca polovica obce je teda
dobudovaná k pripojeniu.
A.Čermáková podala pre upresnenie vysvetlenie k dvom častiam zmeny rozpočtu a to k prvej,
ktorú poslanci berú na vedomie (tu je fixne dané, na čo sa uvedené prostriedky musia použiť,
ide o dary a prijaté transfery ), a druhú, ktorú poslanci schvaľujú.
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Návrh na Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu
Bežný rozpočet – príjmy
Položka 311000 003 kód zdroja 71 finančný dar Holcim
Položka 312001 008 kód zdroja 111 dotácia pre deti z rodín v HN
Položka 312001 009 kód zdroja 111 dotácia na rodinné prídavky
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dopravné žiakov
Položka 312012 003 kód zdroja 111 učebnice
Položka 312012 001 kód zdroja 111 – cestná doprava

+ 25 000,00 €
+ 139,00 €
+ 117,60 €
+ 3 087,00 €
+ 748,00 €
- 12,82 €

Bežný rozpočet - výdavky
Položka 637006 001 kód zdroja 111 - výplata rodinných prídavkov
Odvod pre ZŠ
Odvod z fin. daru Holcim pre ZŠ, kód zdroja 71 – plynofikácia kuchyne
Položka 637002 kód zdroja 71 08 200 – Krumpolový deň
Položka 637004 kód zdroja 71 08 100 - rekonštrukcia športovísk
Položka 634001 kód zdroja 111 04 600 – cestná doprava (palivá)

+ 117,60 €
+ 3 974,00 €
+ 12 000,00 €
+ 3 000,00 €
+ 5 000,00 €
- 12,82 €

Kapitálový rozpočet – príjmy
Položka 322001 kód zdroja 11H – projektová dokumentácia ČOV

+ 7000,00 €

Kapitálový rozpočet – výdavky
Položka 716000 kód zdroja 11H 05 200 – projektová dokumentácia ČOV
Položka 716000 kód zdroja 71 05 200 – projektová dokum. ČOV
Položka 716000 kód zdroja 46 05 200 – projektová dokum. ČOV

+ 7000,00 €
+ 5000,00 €
- 5 000,00 €

b) s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v súlade s § 14 odst. 2 písm. a:
Bežný rozpočet – príjmy:
133013 kód zdroja 41 – za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
292012 kód zdroja 41 – príjmy z dobropisov

+ 1 300,00 €
+ 421,71 €

Bežný rozpočet - výdavky:
01 110 623000 kód zdroja 41 – poistné – odvody(dôvera, union)
01 110 631001 kód zdroja 41 – cestovné náhrady
01 110 633010 kód zdroja 41 – pracovné odevy
01 110 637003 kód zdroja 41 – reklama, inzercia
01 110 637027 kód zdroja 41 – odmeny pracovníkov mimopracov. pomeru
01 110 642006 kód zdroja 41 – BT na členské príspevky
01 110 642015 kód zdroja 41 – nemocenské dávky

+ 1000,00 €
+
65,00 €
+
29,00 €
+ 100,00 €
+ 1 000,00 €
+ 550,00 €
+ 316,00 €

03 200 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál
03 200 633007 kód zdroja 41 – špeciálny materiál

+
-

201,00 €
201,00 €
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05 200 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál
05 200 635004 kód zdroja 41 – oprava čerpadla
05 200 642014 kód zdroja 41 – transfer – vývoz žúmp
08 100 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál – sieťky

+ 600,00 €
+ 2 000,00 €
+ 2 000,00 €
+ 310,00 €

08 200 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál

+

09111 621000 kód zdroja 41 – poistenie VŠZP
09 111 623000 kód zdroja 41 – zdravotné poistenie Dôvera, Union
09 111 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál
09 111 637004 kód zdroja 41 – všeobecné služby
10 200 611000 kód zdroja 41 – tarifný plat opatrovateľská služba
10 200 621000 kód zdroja 41 – poistné – VŠZP
10 200 623000 kód zdroja 41 – poistné – Dôvera, Union
10 200 625002 kód zdroja 41 – starobné poistenie
10 200 625004 kód zroja 41 – invalidné poistenie
10 200 625005 kód zdroja 41 – poistenie v nezamestnanosti
10 200 637014 kód zdroj 41 – stravovanie

500,00 €

- 1 500,00 €
+ 1500,00 €
+ 2 300,00€
- 2 300,00 €
- 6 000,00 €
+ 150,00 €
- 800,00 €
500,00 €
210,00 €
80,00 €
900,00 €

Bežné príjmy spolu:
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové príjmy spolu:
Kapitálové výdavky spolu:

+ 30 800,49 €
+ 24 208,78 €
+ 7 000,00 €
+ 7 000,00€

Celková zmena na strane príjmov:
Celková zmena na strane výdavkov:

+ 37 800,49 €
+ 31 208,78 €

za : 6 ( šesť ) : Blecha Stanislav , Mgr. Chvíla Roman, Mikušová Marta , , PHDr.Okruhlica Jakub,
Ralbovský Dominik, Velšmid Marek, JUDr.Vláčilíková Magdaléna
proti : nikto
zdržal sa :1 (Jeden ) ) Bc. Novák Ľubomír

Uznesenie je prijaté.

Schválenie VZN č.4/2015 o udeľovaní dotácií na voľnočasové aktivity detí a
mládeže
Obec Sološnica je jednou z mála na okolí, ktorá takéto aktivity podporuje. I na pracovnom
stretnutí sa debatovalo o tom, že tieto aktivity sa podporujú už asi 4. rok. Ukázalo sa však, že
VZN malo určité nedostatky a preto sa pristupuje k doladeniu tohto VZN. Menia sa určité
dátumy, termíny vyúčtovania, povinnosti príjemcu a podobne.
Obdržaný bol jeden pozmeňujúci návrh , ktorý podala J.Jánošíková.
Táto pripomienka bola všetkým poslancom doručená, jej obsahom bolo doplnenie jedného
odstavca a to konkrétne DEFINOVANIE VOĽNOČASOVEJ AKTIVITY.
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§4 Voľnočasové aktivity a ich definícia:
1. Voľnočasová aktivita detí a mládeže je čas, s ktorým môže človek zaobchádzať podľa
svojho uváženia a na základe svojich záujmov. Voľný čas je teda doba, ktorá zostane z 24
hodín bežného dňa po odčítaní času venovaného práci, formálnemu vzdelávaniu,
starostlivosti o rodinu, domácnosť, starostlivosti o fyzické potreby.
2. Voľnočasové aktivity delíme na:
a. Krátkodobé (do 7 hodín trvania aktivity),
b. Dlhodobé (nad 7 hodín trvania aktivity aj prerušovane).
3. Mladý človek – mládežník je občan, ktorý má viac ako 15 rokov a menej ako 30 rokov.
4. Dieťa – človek vo veku 0 – 15 rokov.
V zmysle doplnenia §4 zmeniť v poradí nasledujúce § v poradí §4 -> §5 a podobne.
Odôvodnenie mojej pripomienky ste dostali po 26. 5. 2015 kedy som poslala pripomienku
k vyjadreniu komisie pre dotácie na voľnočasové aktivity pre deti a mládež v obci Sološnica
v roku 2015.
R.Chvíla: namieta k obdržanej pripomienke: aktivita nie je čas. Aktivita je nejaká činnosť, ktorá
prebieha v čase, avšak nie je to čas.
A.Čermáková: žiadosť pani Jánošíkovej nie je formulovaná úplne správne, ak by sme sa rozhodli
uvedené zakomponovať, muselo by sa znenie trochu upraviť.
Pomocné hlasovanie: Bude OZ obce Sološnica prihliadať na pozmeňujúci návrh p.Jánošíkovej?
Za doplnenie definície hlasovalo 0 z prítomných poslancov OZ
Proti hlasovali 4 prítomní poslanci: R.Chvíla, Ľ.Novák, M.Mikušová, S.Blecha
Ostatní prítomní poslanci sa zdržali hlasovania.
M.Mikušová dopĺňa, že hlavne vybraná komisia je určená na to, aby pri posudzovaní
predložených návrhov o dotácie rozhodla, či je projekt vhodný, alebo nie
Ľ.Novák: nie len komisia, komisia má len poradiť...
Otvorila sa otázka definície „pre deti a mládež Sološnice“ (čo však neznamená, že sa napr.
krúžku, ktorý dotáciu obdrží , by sa nemalo zúčastňovať dieťa, mládežník z inej obce) a toho ako
je toto definované v niektorých odsekoch návrhu VZN. Musí sa to zjednotiť. Záver: Z paragrafu
tri sa škrtá text „s trvalým pobytom v obci“ a VZN sa teda bude schvaľovať upravený o túto
zmenu.
Návrh na Uznesenie:
OZ obce Sološnica schvaľuje VZN č. 4/2015 o udeľovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu
voľnočasových aktivít detí a mládeže v Sološnici .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov. Uznesenie je schválené.

Schválenie VZN č.5/20015 prevádzkový poriadok pohrebiska
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Doplnenie a vysvetlenie starostkou A.Čermákovou:
Otázka riešenia aktuálnej situácie pohrebiska a pohrebnej služby: Pohrebisko prevádzkuje obec
Sološnica, ale prostredníctvom poverenej odborne spôsobilej osoby! Potrebné je teda mať
odborne spôsobilú osobu, ktorá má i príslušné skúšky. So zákona je povinnosťou obce
zabezpečiť vykopanie hrobu a zasypanie hrobu. Avšak na obci na toto nemáme oprávneného
zamestnanca, patrične vyškoleného, musíme uvedené zabezpečiť cez niekoho. Odborne
spôsobilou osobou je väčšinou nejaký zamestnanec pohrebnej služby, ten má patričné
oprávnenie. Momentálne má toto obec Sološnica zabezpečené cez spoločnosť Ecker.
Pokiaľ my máme toto zabezpečené cez túto spoločnosť, iná pohrebná služby sem nepríde,
pokiaľ nemá i kopať a zasypávať jamu a vykonávať teda kompletné služby.
Občan si teda v konečnom dôsledku nemôže objednať niekoho druhého napriek viacerým zlým
skúsenostiam s danou aktuálne zazmluvnenou pohrebnou službou.
Do budúcna by bolo riešením vypovedať zmluvu aktuálne zazmluvnenej spoločnosti a zabezpečiť
školenie pre vybranú osobu a prijať odborne spôsobilú osobu. Možnosťou by bolo i osloviť obec
Rohožník (ak má odborne spôsobilú osobu) a spolupracovať s ňou na základe dohody
o vykonávaní činnosti. Hľadá sa riešenie.
Zmluva zatiaľ so spoločnosťou Ecker nie je vypovedaná, najskorej sa musí vyriešiť ako to obec
zabezpečí do budúcna.
Zapracovanie vonkajších rozmerov hrobu do VZN : väčšina obcí toto nemá dané a zapracované
vo VZN.
Nezaplatené hrobové miesta-aktuálne nezaplatených a rušených je 28 hrobov, väčšina je
jednohrobov, iba 6 dvojhrobov, pár detských.
Sú ešte voľné hrobové miesta, zatiaľ sa nemusí rozširovať priestor cintorína obce.
Návrh na Uznesenie:
OZ schvaľuje VZN č.5/2015 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sološnica .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov. Uznesenie je schválené.

Schválenie využitia majetku obce-výpoveď nájomnej zmluvy firmou MARIM
A.Čermáková: Otázkou je, či je zámerom obce tento priestor naďalej prenajímať. Predpoklad je,
že áno.
M.Mikušová: Na iný účel sa to ani nedá použiť, nakoľko WC je v týchto priestoroch zvonku,
v zlom stave.
M.Mikuš: je tam viacero vecí k oprave a riešeniu.
Návrh na Uznesenie:
OZ v Sološnici schvaľuje
a. vyhlásenie časti nebytového priestoru v stavbe č.488 o celkovej výmere 33 m2 za
neupotrebiteľný majetok
b. schvaľuje zámer prenajímať uvedený majetok v zmysle VZN č.2/2010 o prenájme
nebytových priestorov
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Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov. Uznesenie je schválené.

Žiadosť o odkúpenie majetku obce parc. č.90/5
A Čermáková: O odkúpenie parcely č.90/5 si požiadal p.Jozef Sedlák. Jedná sa o pozemok, ktorý
sa už riešil na predchádzajúcom OZ, kedy o jej odkúpenie žiadal p.Biksadský . Táto žiadosť je na
celú parcelu, jej predajom však by sa úplne zamedzilo prístupu do zadnej časti pozemku pri
kinosále, ktorej je obec spoluvlastníkom . M.Vláčilíková : Okrem iného je tam i žumpa.
A.Čermáková navrhla stretnutie v tejto veci za účasti členov stavebnej komisie, p.Biksadského,
p.Sedláka.
Návrh na Uznesenie:
OZ nesúhlasí s odpredajom pozemku parc.číslo 90/5 žiadateľovi Jozefovi Sedlákovi, trvalým
pobytom Sološnica č.507.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov. Uznesenie je schválené.
Odchod poslankyne M. Vláčilíkovej. Ospravedlnila svoju ďalšiu neúčasť.

Diskusia:
p.Mikuš- skutočne pripomína, že je potrebné pred uzavretím novej nájomnej zmluvy po firme
MARIM prísť skontrolovať priestory a dohodnúť sa na oprave potrebných vecí, ďalej upozorňuje,
že ak odhlási elektriku po vypovedaní nájmu, treba zo strany obce toto nahlásiť včas a starostka
obce by mala následne zabezpečiť, aby nedemontovali a opäť následne montovali elektromer.
p.Bugár-z obce sa stáva smetisko vďaka neporiadku okolo zberných nádob. Nebolo by riešením
zdvojnásobiť množstvo kontajnerov?
A.Čermáková odpovedá: Do konca roka bude obec nastavovať nové pravidlá, nakoľko sa mení
zákon o odpadoch .
Ľ.Novák otázka zberného dvoroa sa v obci rieši.
A.Čermáková na obci sa chystá brožúra ODPAD NÁŠ KAŽDODENNÝ, ktorá by mala byť pomôckou
pre občanov
p.Mikuš-navrhuje, aby dočisťovali okolie kontajnerov zamestnanci OÚ.
p.Bugár-treba riešiť i otázku BIOODPADU, potrebné spraviť zberný dvor. Niekto by tam mal
dozorovať, aby sa potom v tomto dvore nevyvážali i iné odpady.
Ľ.Novák-dobrý hospodár vie bioodpad zlikvidovať.
A.Čermáková-v minulosti postačovali kompostoviská, ktoré mal každý v záhrade.
p.Bugár –vyhlasovanie obecného rozhlasu by malo prebiehať v sobotu, nie cez týždeň o 15.15,
keď je väčšina pracujúcich ľudí v zamestnaní a doma sú najmä deti a dôchodcovia.
S.Blecha je možné vyhlasovanie rozhlasu po 18,00 hodine?
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A.Čermáková uvádza, že vyhlasovanie po pracovnej dobe je časovo obmedzené dĺžkou
nahrávky, pretože nahrať sa dá iba časť záznamu. Preto i vyhlasovanie v sobotu je skrátené.
V riešení je i modernizácia rozhlasu spojená so zasielaním oznamov vo forme sms vybraným
užívateľom, ktorí si o to požiadajú.
p.Bugár bude sa riešiť cesta v „hornom konci“ obce?
A.Čermáková: Teraz nie, lebo v marci 2016 sa bude opravovať vodovodné potrubie v tejto
lokalite, čiže po tomto termíne a vykonaní opravy sa opraví i cesta a bude sa rokovať
i o prispení zo strany BVS.
A.Čermáková-navrhuje zorganizovať v čo najkratšej dobe stretnutie stavebnej komisie. Podklady
k zasadaniu budú zaslané zo strany starostky mailom Ľ.Novákovi.
Ľ.Novák dopĺňa k riešeniu cesty smerom na benzínku, otázkou je riešenie plynofikácie v danej
oblasti, aby sa nestalo, že sa vyhotovená cesta následne rozkope. Obehať ľudí v danej lokalite, či
majú záujem o plyn, či by sa dalo uvedené preplatiť zo strany SPP ako v minulosti.
S.Blecha uvádza, že dôležité je vykopať jarok, ako tam bol v minulosti.
A.Čermáková-treba však ísť do terénu a pozrieť sa na to osobne.
Finančná komisia by mala pripraviť v najbližšej dobe finančný rozpočet pre budúci rok 2016, aby
mali i poslanci čas sa k uvedenému vyjadriť.
Cez úrad práce sa ozvali v súvislosti s p.Mitrišinovou, aby si odpracovala aktivačné práce u nás
v obci.
V sobotu sa uskutoční Krumpolový deň, 11.10.2015 bude vystúpenie FRAGILE, 27.9.2015 budú
cyklistické preteky, 24.10.2015 sa bude konať posedenie dôchodcov (poslanci v minulosti
pomáhali obsluhovať a roznášali pozvánky a podobne).
D.Ralbovský otázka garáže na nové auto, navýšiť bránu a zrušiť palachový strop a auto parkovať
priamo na hasičskej zbrojnice na námestí.
A.Čermáková-jedná sa o majetok obce, musí rozhodnúť OZ.
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
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