Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sološnica
28.1.2015 o 17.30, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica
Prítomní:
Starostka obce: Čermáková Anna
Poslanci:
Blecha Stanislav, Mgr. Chvíla Roman, Ing. Čermáková Marta, Bc. Novák Ľubomír, PHDr.Okruhlica
Jakub, Ralbovský Dominik, Velšmid Marek, JUDr.Vláčilíková Magdaléna
Ospravedlnení: Mikušová Marta
Zapisovateľ: Sojková Miroslava Bc.
Overovateľ: Blecha Stanislav, Ralbovský Dominik
Zasadnutie obecného zastupiteľstvaviedol: Čermáková Anna
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ ) otvorila starostka obce A. Čermáková
a privítala všetkých poslancov a prítomných občanov a kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra obce. Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ.
Program riadneho zasadnutia OZ tvorí prílohu k zápisnici.
Uznesenie : OZ obce Sološnica v Sološnici schvaľuje program rokovania podľa pozvánky (ZA
hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, 1 neprítomná – Mikušová Marta).
Ako zapisovateľ zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.1.2015 bola určená Bc.
Miroslava Sojková, overovateľmi boli určení Blecha Stanislav, Ralbovský Dominik.
Poslanec Ľ.Novák dodatočne pred všetkými prítomnými prečítal , tým zložil a podpísal
zákonom stanovený sľub poslanca OZ, nakoľko nebol prítomný na slávnostnom
zastupiteľstve dňa 15.12.2014.
Uznesenie : OZ obce Sološnica konštatuje, že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva
Bc. Novák Ľubomír zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva . (ZA
hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, 1 neprítomná – Mikušová Marta).
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Voľba Hlavného kontrolóra obce Sološnica:
Kandidatúry sa vzdal oficiálne zaslaným listom doručeným dňa 27.1.2015 na svoju vlastnú
žiadosť z uvedením ako dôvodu nedostačujúcich časových možností a nových pracovných
povinností kandidát Ing. Július Papán.
Na základe vyhlásenia voľby Hlavného kontrolóra/ky obce Sološnica, zverejneného obvyklým
spôsobom na úradnej tabuli a na oficiálnej internetovej stránke obcea v regionálnej tlači , boli
ako platní kadidáti prihlásení nižšie uvedení 5 kandidáti:
Ing. Katarína Ftáčniková, Ing. Júlia Jánošíková, Ing. Marian Kočíšek, Ing. Marián Kovár, Ing.
Ľudmila Velšmidová.
Všetci kandidáti sa zúčastnili v predchádzajúcom období pohovoru k získaniu bližších informácií.
Prebehli doplňujúce zisťujúce otázky zo strany poslancov /R.Chvíla/ k časovým možnostiam
kandidátov i priestor na vyjadrenie a doplnenie zo strany kandidátov.
OZ schválilo voľbu hlavného kontrolóra obce v tajnom hlasovaní.
Uznesenie: OZ schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra ako tajnú voľbu. Návrh bol jednohlasne
schválený (ZA hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov, 1 neprítomná – Mikušová Marta).
Pred samotnou voľbou prebehlo oboznámenie poslancov so Zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení §18a, odsek 3 , ktorý upravuje, že k zvoleniu je potrebné získať
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých poslancov.
Výsledky hlasovnia prvého kola tajnej voľby hlavného kontrolóra obce:
Ing. Katarína Ftáčniková
0 hlasov
Ing. Júlia Jánošíková
2 hlasy
Ing. Marian Kočíšek
4 hlasy
Ing. Marián Kovár
1 hlas
Ing. Ľudmila Velšmidová
1 hlas
Hlasovacie lístky tvoria prílohu k zápisnici.
Nakoľko v prvom kole nebol nadpolovičnou väčšinou platných hlasov všetkých poslancov
zvolený nový kontrolór obce, pristúpilo sa k druhému kolu, do ktorého na základe vyššie
spomenutého zákona postúpili: Ing. Kočíšek Marián, Ing. Júlia Jánošíková.
Výsledky hlasovnia prvého kola tajnej voľby hlavného kontrolóra obce:
Ing. Júlia Jánošíková
2 hlasy
Ing. Kočíšek Marián
6 hlasov
Uznesenie: OZ v obci Sološnica volí v zmysle §18a Zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení
do funkcie hlavného kontrolóra obce Ing. Mariána Kočíška a to od 1.2.2015 v rozsahu 3
hodiny týždenne . (ZA hlasovalo 7 z prítomných poslancov / Blecha Stanislav, Mgr. Chvíla
Roman, Ing. Čermáková Marta, Bc. Novák Ľubomír, PHDr.Okruhlica Jakub, Ralbovský Dominik,
Velšmid Marek/, hlasovania sa zdržal: 1 prítomná poslankyňa / JUDr.Vláčilíková Magdaléna/,
1 neprítomná – Mikušová Marta).
Starostka poďakovala všetkým kandidátom za prejavený záujem o uvedenú funkciu.
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Kontrola uznesení prijatých OZ dňa 15.12.2014
Kontrolu uznesení vykonala starostka obce Anna Čermáková. Konštatovala, že zvolené komisie
už mali svoje prvé zasadnutia, príprava voľby hlavného kontrolóra prebehla v zmysle uznesenia
č. 52/2014, nové VZN a dodatky sú platné a sú zverejnené na stránke obce . Uznesenia z
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sološnica zo dňa 15.12.2014 tvoria
prílohu k zápisnici.

Uznesenie: OZ v obci Sološnica berie na vedomie správu o plnení Uznesení z 15.12.2014.
Tento návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami (ZA hlasovalo 8 z 8
prítomných poslancov OZ, 1 neprítomná – Mikušová Marta).

Poverenie zástupcu starostky obce
Zástupcu si určuje starosta obce v zmysle §13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, po
uvážení a súhlase starostka obce Anna Čermáková oznámila, že poveruje Mgr. Roman Chvílu,
poslanca OZ v Sološnici na zastupovanie vo volebnom období 2014-2018 v rozsahu:
a. Počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon starostu obce v plnom rozsahu, okrem
pracovno-právnych vzťahov
b. Ak v súlade so Zákonom o obecnom zriadení zanikne mandát starostky, zastupuje
v plnom rozsahu
Toto poverenie je účinné od 28.1.2015 a poverený poslanec Mgr. Roman Chvíla podpisom
potvrdil, že rozumie tomuto povereniu a poverenie prijíma.
Poslanec Mgr. Roman Chvíla sa poďakoval za prejavenú dôveru.
Uznesenie: OZ obce Sološnica berie na vedomie poverenie starostky obce pre Mgr. Romana
Chvílu pre zastupovanie vo volebnom období 2014-2018.
(ZA hlasovali všetci prítomní poslanci, 1 neprítomná – Mikušová Marta).

Schválenie VZN č. 1/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce Sološnica
Návrh VZN č.1/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce Sološnica bol zverejnený na úradnej
tabuli a na internetovej stánke obce v zákonom stanovenej lehote, každý z prítomných
poslancov ho obdržal aj mailom i s komentárom starostky obce Sološnica. K uverejnenému
návrhu tohto VZN neprišli v stanovenej lehote žiadne pripomienky ani zo strany poslancov, ani
zo strany občanov. Bez pripomienok i na samotnom obecnom zastupiteľstve.
Uznesenie: OZ obce Sološnica schvaľuje VZN č.1/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce
Sološnica.
Tento návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami (ZA hlasovalo 8 z 8
prítomných poslancov OZ, 1 neprítomná – Mikušová Marta).

3

Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2015
Materiály k uvedenému bodu boli zaslané všetkým poslancom OZ mailom.
Zastupiteľstvá sú povinné zasadať najmenej raz za tri mesiace, a to v zmysle Zákona
o obecnom zriadení.
Zastupiteľstvá budú po dohode poslancov a starostky bývať zvyčajne v stredu o 17.30 hod.

M. Vláčilíková pripomienka: decembrové zasadnutie zastupiteľstva navrhuje posunúť na
piatok 11.12.2015 .
S. Blecha pripomienka: žiada doplniť čas konaní zasadnutí zastupiteľstva /po dohode o 17,30
hod /.
A. Čermáková pripomienka: Program zasadnutia OZ sa zverjňuje podľa §12ods4 zákona
č.369/1990 o obcenom zriadní aspoň 3 dni pred zastupiteľstvom, pozvánky budú
pripomínané poslancom aj sms správou, alebo mailom. Zo strany starostky bol vyžiadaný
súhlas k elektronickému zasielaniu všetkých potrebných podkladov k zasadnutiu
zastupiteľstva. V prípade nutnosti budú i vytlačené niektoré materiály. Aj naďalej
budú prebiehať podľa potreby pracovné stretnutia OZ.
Ľ. Novák pripomienka: návrh na vyhlasovanie zasadnutí OZ i cez obecný rozhlas
s odôvodnením, že nie každý občan má prístup k internetu.
Plán zasadnutí zastupiteľstva obce Sološnica na rok 2015:
28.1.2015, 8.4. 2015 ; 24.6.2015 ; 9.9.2015 ; 4.11.2015; 11.12.2015.
Uznesenie: OZ schvaľuje plán zasadnutí OZ obce Sološnica na rok 2015.
Tento návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami (ZA hlasovalo 8 z 8
prítomných poslancov OZ, 1 neprítomná – Mikušová Marta).
Kalendár kultúrnych podujatí pre rok 2015:
Plán obsahuje zhrnutie nie len plánovaných aktivít kultúrnej komisie, ale plánované akcie
rôznych záujmových združení - Materina dúška, Dobrovoľný hasičský zbor, Futbalový klub
Sološnica a podobne...
Všetko sú len predbežné dátumy, ktoré môžu byť zmenené a dopĺňané priebežne. Doplnenie
plánu bude vždy zverejnené na obecnej stránke.
Už uskutočnené kultúrne akcie v roku 2015: Stretnutie detí narodených v roku 2014 –
pozvaným rodičom sa páčilo, akcia bola úspešná v príjemnej atmosfére.
M. Vláčilíková pripomienka: Bližšie špecifikovať, čo znamená brigáda s poslancamivysvetlenie starostky-na návrh poslanca, ktorý si určí drobnosť, ktorú je treba v obci urobiť
sa pridajú a zaktivizujú občania a bude sa konať hromadná brigáda, prípadne určiť jednu
väčšiu brigádu pre širšiu verejnosť a viacerých poslancov.
Kalendár tvorí prílohu k zápisnici.
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Uznesenie: OZ berie na vedomie kalendár kult. podujatí pre rok 2015.
Tento návrh bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami (ZA hlasovalo 8
z 8 prítomných poslancov OZ, 1 neprítomná – Mikušová Marta).
Správa z obecnej knižnice za rok 2014:
Uskutočnené akcie a podujatia
• 4.-5. 4. 2014, Noc s Andersenom - 45 detí /kultúrna komisia + dobrovoľníci, bude sa
sadiť strom a treba vymyslieť, kam sa zasadí strom v tomto roku/
• Apríl, Beseda s Petrom Rúfusom - veľa prítomných ľudí, akcia mala úspech
• Noc odvahy -určená pre staršie deti, zúčastnených 17 detí
• Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou - 40 detí, prítomný boli i pracovníci
z vydavateľstva Mladé letá
Cieľom všetkým podujatí bolo prilákať i nových čitateľov a záujemcov o literatúru, náučným
spôsobom tráviť voľný čas... V roku 2014 bola knižnica vybavená modernejším PC i so SW,
kde p.Jánošík doplnil i zoznam kníh.
M. Velšmid pripomienka: Je už databáza spojená s internetom? Odpoveď-nie je.
R. Chvíla pripomienka: Je potrebné spísať a zistiť koľko je členov knižnice + z toho aktívnych
čitateľov.
Ľ. Novák pripomienka: Navrhuje počas otváracích hodín mať v knižnici 1 PC prístupný
verejnosti a tu by bol internet k dispozícii. Starostka A. Čermáková v tejto veci zistí možnosti
pripojenia na internet, p. Novák navrhuje, že daruje PC.
Na knihy do obecnej knižnice ide 280- 300 € ročne. Návštevnosť i napriek tomu stagnuje.

Informácia o PHSR obce Sološnice
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Ak obec žiada akékoľvek projekty, musí mať vypracovaný takýto plán.
Obec Sološnica mala vypracovaný plán do roku 2013, minulý rok však už neplatil.
Nový plán chceli robiť študenti verejnej správy, avšak podkladov od obyvateľov bolo málo .
Dokument - návrh - je vypracovaný, ale od 1.1.2015 prišlo k zmene zákona .Tieto zmeny
v rozpracovanom dokumente nie sú zapracované. Niektoré obce z okolia už majú
aktualizovaný tento plán, ale nemajú ho tiež prispôsobený novému zákonu.
Novinkou vyplývajúcou so zákona platného od 1.1.2015 je aj to , že údaje z plánu sa budú
zverejňovať a tieto údaje sa budú musieť vyhodnocovať ročne, hlavne merateľné výsledky.
Otázkou teda je, či si dáme PHSR vypracovať individuálne /cena PHSR štand. je 700€/, alebo
na základe návrhu starostov vyplývajúceho zo stretnutia starostov je spojiť sa a tým by
mohla klesnúť suma za vypracovanie dokumentu, keďže by sa objednávali PHSR hromadne.
Cez Podhoran sa zistia ďalšie možnosti financovania.
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Územný plán obce
Problém územného plánu a jeho zverejnenia:
Zverejnený bol iba Návrh ÚP /pod hlavičkou Územný plán obce v sekcii Dokumenty na
stiahnutie/, avšak zo zverejneného dokumentu sa nedalo zistiť, že sa jedná iba o návrh. Na toto
obec upozornila súkromná firma.
Platný dokument nájdený u architektky je iný oproti zverejnenému návrhu. Momentálne nie je
zverejnený žiadny ÚP obce Sološnica.
Uznesenie: OZ berie na vedomie informáciu o rozpracovanom PHSR obce Sološnica.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené všetkými prítomnými poslancami (ZA hlasovalo 8 z 8
prítomných poslancov OZ, 1 neprítomná – Mikušová Marta).

Podnety poslancov a rôzne:
M. Vláčilíková – prebehlo stretnutie rodičov detí z MŠ s vedúcou jedálne kvôli nevyhovujúcej
strave, nátierkam, ktoré deti nejedia, a pod. Návrhom je zistiť v tejto súvislosti i vybavenosť
kuchyne ZŠ Sološnice, nakoľko vedúca jedálne avizovala, že chýbajú základné podmienky ako
nerezové hrnce, funkčné škrabky, elektronické struháky a podobne. Problémom je podľa
rodičov časté opakovanie sa jedálnička.
R. Chvíla - je potrebné zo stretnutia rodičov a vedúcej školskej jedálne spraviť oficiálny zápis
a postupovať na základe tohto zápisu.
A. Čermáková poukazuje na chýbajúce zverejňovania jedálneho lístka, chýbajúci prívod plynu v
jedálni, vozenie jedla na káričke zo ZŠ Sološnica- zamestnankyni MŠ, ktorá uvedené
prepravovanie stravy týmto spôsobom zabezpečuje-Zuzane Kováčovej to nevadí a problém
v tom nevidí. Varí sa v kotloch a starších panviciach. Minulý rok sa vyčlenilo z daru od firmy
HOLCIMa.s. na vybavenie jednálne a kuchyne 5000€ , tie sa použili na kúpu nových stolov
a stoličiek, namiesto kúpy potrebných pomôcok k vareniu.
Okná v telocvični ZŠ Sološnica– Ľ. Novák navrhuje faktúru za elektriku podrobiť kontrole,
R.Chvíla dopĺňa, že to bude riešené na Rade školy 29.1.2015. Kým prebehne výberové konanie
na opravu okien, tak treba kontrolu aktuálneho stavu.
Návrh, aby bola urobená v ZŠ kontrola rekonštrukcie elektroinštalácie: kontrolór bude
kontrolovať výberové konanie a financovanie, nie odbornosť vykonaných prác.
Uznesenie : OZ ukladá hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu financovania
stavebných prác na rekonštrukcii elektroinštalácie v telocvični ZŠ Sološnica. Tento návrh bol
jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami (ZA hlasovalo 8 z 8
prítomných
poslancov OZ, 1 neprítomná – Mikušová Marta).
List od riaditeľa ZŠ Sološnica ohľadom žiadosti k vráteniu finančných prostriedkov-rozdielu
medzi reálne vynaloženými finančnými prostriedkami a medzi správou a vyčíslením nákladov od
súdneho znalca z odboru stavebníctva v tejto veci. List bude zaslaný k nahliadnutiu všetkým
poslancom i kontrolórovi obce mailom.
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Obsahom listu v skratke je, že riaditeľ ZŠ Sološnica nepokladá prijaté uznesenie OZ v tejto veci za
opodstatnené. Bráni sa teda výplate požadovanej čiastky.
Výrub stromov: p.Ralbovskému je povolený výrub 2 ks stromov. S p. Blechom a p.Novákom
prebehlo i skontrolovanie líp, boli duté, fotodokumentáciu urobila pri obhliadke aj starostka
obce.
Firma EU BAU tiež požiadala o výrub stromov, ten pravdepodobne nebude povolený výrub,
čaká sa na chýbajúcu projektovú dokumentáciu. Okresný úrad výrub nepovolí a nebude sa ním
vôbec zaoberať, kým nebude predložený projekt v tejto veci. Vyžiadané v tejto veci bolo
i stanovisko CHKO Záhorie. Je zvolané aj ústene pojednávanie .
Zasadanie informačnej komisie:
Prebehlo zasadnutie informačnej komisie, kde sa rozoberala hlavne Web stránka obce Sološnica,
z tohto zasadnutia vyplynula otázka záujmu o diskusné fórum na našej webovej stránke obce-vo
väčšine obcí sú s fórami zlé skúsenosti, väčšina príspevkov je samá kritika, preto treba zistiť
záujem o uvedené.
Stránku treba vytriediť, nie komplet prerobiť. Po dvoch rokoch nie je riešením celú stránku
prerobiť. Jednalo by sa o doplnenie živých odkazov, zmenu farebnosti v obecných farbách.
Odkup stránky, nutný zo zákona, už je v riešení. Samostantne fungujúcou časťou by bolo
diskusné fórum, toto by ale muselo byť riadené a vyžadovalo si to aspoň dvoch moderátorov
/sledovanie vulgarizmov, odstraňovanie neprístupných príspevkov a pod/. Návrhy k Web
stránke budú zaslané členom informačnej komisie.
Návrhom /R.Chvíla/ je živý prenos WEB kamery umiestnenej v obci.
Nová popolnica namiesto požiarom zničenej pôvodnej -okolo 300€ je cena novej popolnice
a bolo podané i trestné oznámenie. Riešením pravdepodobne bude presun existujúcich
kontajnerov z miest, kde sú dva-tri vedľa seba.
Ľ. Novák pripomienka-riešiť celý systém kontajnerov inak, nakoľko to hyzdí okolie obce, nevidí
súčasný stav ako vhodný.
R. Chvíla pripomienka-nedajú sa kúpiť popolnice niekde inde za nižšiu cenu? Odpoveď A.
Čermáková: Cena popolníc bola zisťovaná i u iných dodávateľov a lacnejšie boli iba na východeotázka dovozu.
D. Ralbovský pripomienka-navrhuje kovové popolnice natrieť, je to trvácnejšie, zistiť, či to bude
firma ochotná vyvážať.
Ľ. Novák-dať všetky popolnice do zberného dvora, otázkou zostáva, či budú občania nosiť
uvedený triedený odpad na jedno miesto mimo obce.

S. Blecha pripomienka: ako nový poslanec má návrh na urobenie súpisu rozpracovaných
záležitostí obce /aktuálne riešených problémov/-noví poslanci nemajú totiž úplný prehľad, čo
všetko obec aktuálne rieši. Starostka avizuje a odkazuje na stránku obce, ale pripraví i heslovite
sumár najdôležitejších rozpracovaných záležitostí v obci Sološnica.
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Projekty na opravu vodovodného potrubia: Potrebné nafotiť súčasný stav a zájsť v zastúpení
obce k „vodárom“ a apelovať v tejto veci na „vodárov“, nakoľko kým je cesta rozkopaná, bolo by
možné zrealizovať potrebné opravy. Je zbytočné cestu upravovať, ak by ju bolo potrebné
v blízkej dobe opäť rozkopávať.

Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účať a ukončila zasadnutie OZ .

Overovatelia :
Blecha Stanislav
Ralbovský Dominik

Anna Čermáková , starostka obce Sološnica:
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