Zápis
z obecného
obce Sološnica

zastupiteľstva

Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica, 18. 10. 2016
o 18:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci: Bc. Ľubomír Novák, Stanislav Blecha, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková,
PhDr. Jakub Okruhlica, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová,
Dominik Ralbovský, Mgr. Roman Chvíla- prítomný od bodu 3.
Hlavný kontrolór obce : Anna Ševerová
Neprítomní: Zapisovateľ: Mgr. Júlia Jánošíková
Overovateľ: Mgr. Ľubomír Novák, PhDr. Jakub Okruhlica
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková

-

Ako zapisovateľ zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) zo
dňa 18. 10. 2016 bola určená Mgr. Júlia Jánošíková,
Overovateľmi boli určení: Mgr. Ľubomír Novák, RNDr. Jakub Okruhlica
Zasadnutie OZ otvorila starostka obce A. Čermáková a privítala všetkých
poslancov i občanov. Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom
OZ
Zasadnutie OZ má vyhotovený zvukový záznam zo zasadnutia pre potreby
zápisnice.

Program zasadnutia OZ:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
2. Správa o plnení uznesení prijatých dňa 05. 09. 2016
3. Prerokovanie správy o
v MŠ a ZŠ Sološnica

výchovno–vzdelávacích výsledkoch

4. Predaj parcely č. 1005/49 v časti obce Betlehem - vyhlásenie
verejnej obchodnej súťaže a jej podmienok
5. Verejná obchodná súťaž na predaj kinosály a časť parcely
90/3 a 90/5 – výsledky a ďalší postup

6. Predaj majetku obce – parcela č. 190 - záhrada – podľa
osobitého zreteľa
7. Prerokovanie platu starostky obce
8. Zmena rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č. 3/2016
9. Správa HK o vykonaných kontrolách
10.
Vzdanie sa funkcie predsedu
prostredie Marta Čermáková
11.
Pripomienky
a
poslancov a občanov

návrhy

komisie

zástupcov

pre

životné

organizácií,

Návrh uznesenia: OZ v Sološnici
a. berie na vedomie určenie
zapisovateľa Mgr. Júliu Jánošíkovú
a overovateľov Mgr. Ľubomíra Nováka a PhDr. Jakuba Okruhlicu
b. schvaľuje program rokovania OZ obce Sološnica podľa pozvánky

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

Bod 2. Správa o plnení uznesení prijatých dňa 05. 09. 2016

Číslo
uzn.

Znenie uznesenia

Kontrolou
zistený stav
plnenia

Dôvod
nesplne
nia

Návrh
ďalšieho
postupu
Pripomienk
y

27/2016

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 bez bodu 6 : Správa
hlavného kontrolóra

Splnené,
uznesenia
a zápisnica
zverejnené , bod
6 presunutý na
október 2016

28/2016

29/2016

Obecné zastupiteľstvo v Sološnici b e r i e na
vedomie
správu o plnení uznesení, ktorú predložila starostka
obce.
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje

splnené

v plnení -

prebiehajú
rokovania

zámer odkúpiť časť pozemku parc.č.
1005 registra „E“ v kú. obce Sološnica
zapísanom na LV č. 1720 od
spoluvlastníkov , ktorej väčšinovým
vlastníkom je Obec Sološnica.

30/2016

Obecné zastupiteľstvo 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 650m2.

Splnené,
vyhlásenie a
podmienky VOS
v programe
18. 10. 2016

b) poveruje starostku obce na prípravu
verejnej obchodnej súťaže, pričom
vyhlásenie a podmienky VOS prerokuje
OZ na najbližšom zasadnutí

31/2016

OZ súhlasí
a) so zakúpením malej traktorovej kosačky
b) výmenou podlahovej krytiny a vymaľovaním detskej
ambulancie a čakárne
c) s vypracovaním GP na budovu a pozemok ZŠ
v Sološnici

Splnené,
zahrnuté do
rozpočtového
opatrenia č.
3/2016

OZ deleguje
32/2016

do rady školy pri RC Sološnica na obdobie
Ľubomíra Nováka

33/2016

Obecné zastupiteľstvo v Sološnici

Mgr.

Splnené

berie na vedomie
Informáciu o prebiehajúcich aktivitách v obci .

Splnené

RC Sološnica
oznámené

Návrh na uznesenie: OZ v Sološnici berie na vedomie správu o plnení uznesení zo
dňa 05. 09. 2016, ktorú predložila starostka obce.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Bod 3. Prerokovanie správy o

výchovno–vzdelávacích výsledkoch

v MŠ a ZŠ Sološnica
Prítomný aj poslanec : Roman Chvíla

A. Čermáková privítala Mgr. Kordíka, riaditeľa ZŠ Sološnica a predala mu slovo,
aby mohol prezentovať správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v ZŠ
Sološnica. Mgr. Kordík informoval o obsahu správy a podrobne informoval
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v ZŠ Sološnica za školský rok 2015/2016.
Správa je prílohou tejto zápisnice.
A. Čermáková upozornila na formálne chyby v dátumoch a rokoch.
Ľ. Novák sa pýtal, ako je riešená prevencia proti šikanovaniu, alebo ako
všeobecne je táto situácia v škole riešená.
I. Kordík informoval, že problém so šikanovaním, ak nastane, riešia priamo v škole
s danými žiakmi a okamžite informujú rodičov.
M. Čermáková: plán stretnutí RŠ ZŠ Sološnica je predpripravený na celý školský
rok 2016/2017, teda by nemali nastávať problémy ako na posledných dvoch
stretnutiach, kedy zasadnutie RŠ bolo oznámené členom neskoro.
R. Chvíla: boli zapracované pripomienky k správe o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch ZŠ Sološnica? Materiál sa čítal s chybami aj na RŠ, aj na
zastupiteľstve obce Sološnica.
A. Čermáková nebude zasahovať do rokovania RŠ, ale odporúča prehodnotiť
prístup predsedu RŠ a sformálniť prístup tak, aby bolo možné jasne a zreteľne
identifikovateľné, kedy a čo sa bude rokovať na RŠ a zároveň, aby podklady na
RŠ boli poslané pred rokovaním.
M. Vláčilíková: Pán Kordík má pripravené cenové ponuky na rekonštrukciu
schodov (pripomienka k prezentácii p. Kordíka, ktorý informoval o zlom stave
schodíšť v budove, ktoré používajú aj žiaci).
A. Čermáková informovala členov OZ v Sološnici, že p. riaditeľka sa nemôže
zúčastniť a poprosila členov rady školy MŠ, aby poinformovali o danom
dokumente.
M. Vláčílíková informovala o tom, ako sa čerpali finančné prostriedky.

A. Čermáková prečítala dôležité informácie priamo zo správy za školský rok
2015/2016 , ktoré riešila obec zo svojich rozpočtových finančných prostriedkov.
M. Vláčilíková: V MŠ vytvorili magnetickú stenu, ktorá je veľmi účelne využívaná.
M. Sojka: V MŠ majú všade LED žiarovky. Okrem tretieho pavilónu, ktorý sa
nevyužíva denne.
A. Čermáková: Počas maľovania v MŠ v letných mesiacoch sa riešila čiastočná
rekonštrukcia.

Návrh na uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje: správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Základnej školy Sološnica za školský rok 2015/2016.
Za je 8 prítomných – Marta Mikušová, JUDr. Magdaléna Vláčilíková, PhDr. Jakub
Okruhlica, Marek Velšmid, Stanislav Blecha, Mgr. Novák Ľubomír, Ing. Marta
Čermáková, Bc. Dominik Ralbovský
Proti : jeden - Mgr. Roman Chvíla
Zdržal sa : nikto
Uznesenie je prijaté.

Ďalej sa v bode 3. Schvaľuje správa o výchovno–vzdelávacích výsledkoch v MŠ.
Riaditeľka MŠ sa ospravedlnila, poslanci boli oboznámení s tým, že nepríde
a prípadné otázky mali doručiť písomne. Nakoľko neboli žiadne pripomienky,
pristúpilo sa k prijatiu uznesenia.
Návrh na uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje: správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy Sološnica za školský rok 2015/2016
Za : 9 prítomní: Mgr. Chvíla Roman, Mikušová Marta , JUDr. Magdaléna Vláčilíková
,
PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav , Mgr. Ľubomír Novák ,
Ing. Marta Čermáková , Bc. Dominik Ralbovský
Zdržal sa : nikto

Proti : nikto

Za hlasovalo 9 zo 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

4. Predaj parcely
č. 1005/49 v časti obce Betlehem
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže a jej podmienok
Bod

-

A. Čermáková informovala, že na pracovnom stretnutí bol pripravený
podkladový materiál, ktorý ešte pripomienkovala JUDr. Vláčilíková.
Ďalej informovala, že na základe znaleckého posudku č. 90/2016 bola
určená všeobecná hodnota pozemku 20.100€

M. Velšmid na pracovnom stretnutí sme sa rozprávali o tom, že ak sa
kupca rozmyslí, že odstúpi, tu som nenašiel ako sa bude postupovať.
R. Chvíla : v 5. Bode je to napísané
M. Vláčilíková odporúča zmeniť rodné číslo na dátum narodenia. Pri
zverejňovaní zmluvy je potrebné vymazať tieto údaje a je potrebné doplniť
identifikáciu vyhlasovateľa.
M. Čermáková pripomienkovala návrh na predkupné právo a teda priamo
sa kontrolórky pýtala, ako je to s podmienkou predkupného práva v oblasti
legislatívy.
Kontrolórka: aby sa nekupovalo špekulatívne , je to možné zahrnúť do
podmienok
Poslanci OZ a kontrolórka obce Sološnica diskutovali o ďalších možnostiach
predaja pozemku. Po diskusii prišlo k zmene návrhu podmienok Verejnej
obchodnej súťaže, kde bola zapracovaná pripomienka ohľadne
predkupného práva.
Na podnet občana obce vysvetlila starostka obce, ako bude prebiehať
z časového hľadiska celý proces verejnej obchodnej súťaže.
M. Mikušová: komisia, ktorá bude vyhodnocovať predložené návrhy bude
zložená z členov finančnej komisie ?
Kontrolórka: Poslanci môžu
poslanci .

vymenovať komisiu, určiť, že ňou budú

Návrh na uznesenie: OZ v Sološnici:
a. Vyhlasuje nasledujúci majetok obce za neupotrebiteľný:
- Parcela registra „C“ KN parc. č. 1005/49, druh pozemku orná pôda,
o výmere 650 m2, zapísaná na LV č. 768, ktorá je vo výlučnom vlastníctve
Obce Sološnica.
b. Schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva
tohto majetku formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle §9a ods. 1 písm.
a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
c. Schvaľuje vyhlásenie a podmienky verejnej obchodnej súťaže tohto
majetku:
- Minimálna cena podľa vypracovaného znaleckého posudku vo výške
20 100 €
- Zverejnenie verejnej obchodnej súťaže na deň 24. 10. 2016
- Uzávierka ponúk je dňa: 25. 11. 2016 o 12:00 hod.
- Vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže bude dňa: 28. 11. 2016
o 17. 00 hod.
- Zverejnenie verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli, internetovej
stránke obce, miestnym rozhlasom a v regionálnej tlači.

d. Menuje členov komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok obchodnej
verejnej súťaže v zložení: poslanci OZ v Sološnici.

Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Bod 5. Verejná obchodná súťaž na predaj kinosály a časť parcely

90/3 a 90/5– výsledky a ďalší postup

A. Čermáková informovala, že v júni 2016 sme schválili verejnú obchodnú súťaž.
K danému termínu neprišla ani jediná ponuka na odkup. Teraz je na poslancoch
OZ v Sološnici, aby buď predĺžili lehotu, alebo ukončili súťaž za neúspešnú a určili
ďalší postup , napr. z dôvodu hodného osobitého zreteľa.
Prebehla diskusia medzi poslancami o možnostiach, akými môžu postupovať. Do
diskusie sa zapojili poslanci, kontrolórka obce aj starostka obce.
A. Čermáková navrhla pomocné hlasovanie, kto z poslancov je za ukončenie
súťaže ako neúspešnej
A kto je za predĺženie lehoty predkladania ponúk, teda za pokračovanie vo VOS.
Kto je za ukončenie obchodno verejnej súťaže ako neúspešnej ?
ZA : p. Chvíla, p. Okruhlica, p. Ralbovský, p. Novák, p. Velšmid, p. M. Čermáková,
p. Vláčilíková
ZDRŽAL SA :p. Blecha, p. Mikušová
Proti 0

Návrh uznesenia: OZ v Sološnici
a. Ukončuje obchodnú verejnú súťaž na predkladanie najvhodnejšieho návrhu
na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom predaja nehnuteľnosti v zmysle
uznesenia č. 30/2016 OZ obce Sološnica ako neúspešnú.
b. b) schvaľuje zámer predať tento neupotrebiteľný majetok obce v zmysle
§9a ods.8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v z.n.p.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
Bod 6. Predaj majetku obce – parcela č. 190 - záhrada – podľa

osobitého zreteľa
A. Čermáková informovala o parcele, ktorá je navrhnutá na predaj. Poslala
fotku, ako pozemok vyzerá. Nestarali sme sa o tento pozemok, nakoľko je
to neprístupný , resp. prístupný cez cudzie záhrady. Oslovila všetkých

vlastníkov susedných parciel . Okrem rodiny Kráľových sa nik nevyjadril,
že by chcel daný pozemok odkúpiť, resp. sa vyjadrili, že nemajú záujem.
M. Vláčilíková informovala, že nakoľko pozemok rodiny Kráľových je jeho
susediacim pozemkom, môže sa im predať v zmysle osobitého zreteľa
A. Čemáková vyzvala prítomných manželov Kráľových o ich stanovisko aj
pred poslancami.
p. Králová: Áno, máme záujem o tento pozemok, ale bude závisieť od
ceny, ktorú nám ponúknete.
A. Čermáková na základe toho, že máme znalecké posudky na stavebné
pozemky ( cca 25€ /m2), aj na záhrady ( 12€ / m2) a po konzultácii
a kvalite pozemku ( mokraď) navrhujem 6 € za m2.
p. Králová je to zem kyslého charakteru, je neupravená a predpokladá sa,
že v danej jame je aj čierna skládka.
M. Vláčilíková odporúča cenu 6 €.
A. Čermáková rod. Královej : súhlasíte s cenou 6 €?
p. Král súhlasil s cenou.
Návrh uznesenia: OZ v Sološnici
a. Vyhlasuje parcelu reg. „C“ KN parc. Č. 190 v k.ú. obce Sološnica vo
výmere 425 m2, druh pozemku záhrady, vedenom katastrálnym
odborom Okresného úradu v Malackách na LV č. 768, ktorej
vlastníkom je Obec Sološnica za neupotrebiteľný majetok obce.
b. Schvaľuje spôsob prevodu tohto majetku podľa §9 a) ods. 8 písmena
e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. O majetku obcí ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
c. Schvaľuje predaj parcely reg. „C“ KN parc. č. 190 k. ú. obce
Sološnica vo výmere 425 m2, druh pozemku záhrady, vedenom
katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách na LV. Č. 768
Královi Pavlovi a manželke Eve, trvale bytom 906 37 Sološnica 97
v hodnote 6 €/m2 v celkovej cene 2 550 €.

Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Bod 7. Prerokovanie platu starostky obce
A. Čermáková zaradila som netradične tento bod na toto zastupiteľstvo,
doteraz to bolo v decembri a v apríli .Prerokovávanie platu starostky
nepasovalo so zverejnením priemernej mzdy v Národnom hospodárstve. Je
lepšie, ak sa bude schvaľovať plat starostky v marci po zverejnení
priemernej mzdy v NH a následne v októbri daného kalendárneho roka.
- Odovzdala vedenie zasadnutia R. Chvílovi.
Prečítal návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Sološnici, na základe
ustanovenia §4 ods 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. a §11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a uznesenia č. 32/2012 OZ
obce Sološnica
určuje podľa §4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 01. 11. 2016
zvýšenie minimálneho platu starostky o 8 % .
Za : 8 prítomní: Mgr. Chvíla Roman, Mikušová Marta , , PHDr. Okruhlica Jakub,
Velšmid Marek, Blecha Stanislav , Ľubomír Novák , Ing. Marta Čermáková , Bc.
Dominik Ralbovský
Proti : nikto
Zdržal sa : Jedna : JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Uznesenie je prijaté.

Bod 8. Zmena rozpočtu formou rozpočtového opatrenia č. 3/2016

M. Vláčilíková: Koľko finančných prostriedkov prispel CRH Rohožník? Veľmi
chválim starostku obce za takéto aktivity.
A. Čermáková informovala, na čo boli dané finančné prostriedky využité.
Ľ. Novák hovoril, že daná ambulancia vyzerala ako z historického múzea.
A. Čermáková informovala, že bude potrebné vymeniť vchodové dvere
z bezpečnostného hľadiska.
M. Vláčilíková: Plánuje lekár viac dní pôsobiť v Sološnici?
A. Čermáková: Neviem, ako plánuje, závisí to od počtu kariet, ktoré budú
vrátené nazad do ambulancie v Sološnici.
Ľ. Novák: Niektoré mamičky sa chcú vrátiť nazad, ale niektorí budú mať
problém časový, kvôli tomu, že majú časovú polročnú viazanosť u iných
lekárov, kde zatiaľ prestúpili.
M. Sojka upozornil, že aj skrine, ktoré sú v ambulancii, bude v dohľadnej
dobe potrebné vymeniť.

M. Mikušová: Ako to vyzerá s financovaním rekonštrukcie bytového
priestoru?
A. Čermáková: Predpokladá že nie celá rekonštrukcia sa zvládne do konca
roka a teda predpokladá zníženie rozpočtu. y.
Tiež bola mimoriadne podávaná žiadosť na recyklačný fond- za1.polrok
2016, ktorej bolo vyhovené, preto je navýšenie v tejto položka. Tu však už
v budúcnosti nebudú príjmy, nakoľko financovanie triedený zberu
prechádza v značnej miere na OZV. Dôležitá je časť v zmene rozpočtu :
kapitálové výdavky. Čo sa týka kapitálových výdavkov, jednou je aj
položkou je aj obstaranie znaleckého posudku na vybudovanú 3. Časť
kanalizácie, kde
ide o samostatný dokument a na základe ktorého
budeme vymáhať od spoločnosti STAVEKO súdnou cestou podľa nás
neoprávnene vyfakturované peniaze. Aká bude vymožiteľnosť, neviem,
ale budem Vás informovať.
M. Vláčilíková: Ako to dopadlo s porušením kanalizácie v hornom konci
spoločnosťou Infra services ? Bolo by dobré, keby sa dala urobiť sonda.
A. Čermáková informovala, že bola porušená prípojka do rodinného domu
a že o tom majitelia vedia a porucha bola odstránená.
M. Mikušová: Koľko sú súdne poplatky?
A. Čermáková: 10 % zo sumy, o ktorú sa súdime.
A. Čermáková ďalej slovne informovala o jednotlivých položkách rozpočtu.
A. Čermáková navrhuje kúpu traktora a čelného nakladača a v budúcom
roku kúpiť fekál.
M. Čermáková upozorňuje, že kúpu fekálu nemôžeme opomenúť.
A. Čermáková navrhuje dať do rozpočtu 40 300 € pomocné hlasovanie
bolo, že všetci súhlasili s touto sumou.

Návrh na uznesenie: OZ v Sološnici
a)berie na vedomie
zmenu rozpočtu
Bežný rozpočet – príjmy
Položka 312001 018 kód zdroja 111 dotácia na aktivačnú činnosť
+ 197,28 €
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dotácia – 6 % zvýšenie platov
+5 157,00 €
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dotácia – príspevok na učebnice
+ 76,00 €

Položka 311000 003 kód zdroja 71 finančný dar CRH Rohožník
+ 25 000,00 €
Položka 311000 003 kód zdroja 71 finančný dar CRH - výstava
+ 1 200,00 €
Položka 311000 003 kód zdroja 71 finančný dar CRH - detská ambulancia
+ 2 370,00 €
Bežný rozpočet – výdavky
Položka 633006 kód zdroja 111- materiál na aktivačnú činnosť
+
157,88 €
Odvod pre ZŠ
+
5 233,00 €
Odvod pre ZŠ – finančný dar CRH – telocvičňa
+ 10 061,25 €
Položka 637004 kód zdroja 11 H 01 110 – kladenie koberca – obrad. miestnosť
+
543,00 €
Položka 634002 kód zdroja 11 H 03 200 – servis has. vozidla
876,00 €
Položka 633006 kód zdroja 11 H 03 200 – materiál - hasiči
+ 876,00 €
b)s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 v súlade s § 14 odst. 2 písm. a
Bežný rozpočet – príjmy:
133012 000 kód zdroja 41 – daň za užívanie verej.priestr.
300,00 €
133013 000 kód zdroja 41 – za komunálne odpady
1 400,00 €
211003 000 kód zdroja 41 – dividendy (BVS)
+ 307,00 €
212003 007 kód zdroja 41 – prenájom – Con Diag s.r.o.
+ 877,00 €
221004 001 kód zdroja 41 – správne poplatky
+ 550,00 €
221004 003 kód zdroja 41- správne poplatky – stavebná agenda
+ 950,00 €
223001 003 kód zdroja 41 – miestny rozhlas
250,00 €
223001 005 kód zdroja 41 – kopírovanie
70 ,00 €
223001 006 kód zdroja 41 – separovaný zber
+ 3 943,00 €
223001 007 kód zdroja 41 – stočné
1 000,00 €
223001 011 kód zdroja 41 – poplatky za reklamu
+ 860,00 €
223001 012 kód zdroja 41 – brožúra obce
+ 85,00 €

+
+

+
+

+

292006 000 kód zdroja 41 – poistné plnenie – zábradlie
+ 756,00 €
Bežný rozpočet-výdavky:
01 110 631001 kód zdroja
150,00 €
01 110 632003 kód zdroja
+ 300,00 €
01 110 637001 kód zdroja
+ 300,00 €
01 110 637005 kód zdroja
+ 1 236,00 €
01 100 633013 kód zdroja
240,00 €
01 110 637016 kód zdroja
+ 200,00 €
01 110 641006 kód zdroja
+ 1 970,00 €

41 –cestovné náhrady

-

41 – poštové, telekom. sl.
41 – školenia
41- špeciál. sl. – audit, geodetické sl., pohreb. sl.
41 – nehm. majetok - MS Office 2016

+

41 – prídel do sociálneho fondu
41 – bežný transfer – spol. staveb. úrad

01 120 637012 kód zdroja 41 – poplatky a odvody (RTVS, bank. Poplatky)
+ 400,00 €
03 200 614000 kód zdroja 41 – odmeny hasiči - iná položka
- 150,00 €
03 200 633007 kód zdroja 41 – špeciálny materiál hasiči
000,00 €
03 200 634001 kód zdroja 41 – palivo – hasiči
+ 260,00 €
04 600 633006 kód zdroja 41 – komunikácie – materiál-asfalt
+ 80,00 €
04 600 635006 kód zdroja 41 – oprava zábradlia
220,00 €
05 200 635004 kód zdroja 41 – údržba prev. strojov- ČOV
3 000,00 €
06 200 634002 kód zdroja 41- opravy traktora
+ 600,00 € 06 200 637004 kód zdroja 41 – všeob. služby (plot)
- 4 600,00 €
06 200 637027 kód zdroja 41- odmeny prac. verej. priestr.
+ 140,00 €
07 210 632003 kód zdroja 41 – poštové a telekom. sl. – detská ambul.
+ 140,00 €
07 210 633001 kód zdroja 41- interiérové vybavenie – detská ambul.
+ 480,00 €
07 210 637004 kód zdroja 41- všeob.sl. – maľovanie, linoleum(položenie)
+1 464,00 €

-1

+

-

08 200 635006 kód zdroja 41 –údržba budov-strecha na ihrisku
+ 3 300,00 €
08 200 637027 kód zdroja 41 – odmeny pracovovníkov KD
+ 500,00 €
08 300 637027 kód zdroja 41 – odmeny pracovovníkov (rozhlas)
+ 120,00 €
08 400 632002 kód zdroja
+ 260,00 €
08 400 634002 kód zdroja
+ 230,00 €
08 400 635006 kód zdroja
310,00 €
08 400 637027 kód zdroja
+ 270,00 €
09 111 611000 kód
- 800,00 €
09 111 642015 kód
+ 800,00 €
09 111 631001 kód
100,00 €
09 111 637027 kód
+ 60,00 €

41 – vodné, stočné (cintorín)
41 – oprava chladiarenského zariadenia
41 – údržba budov, priestorov

-

41 – odmeny pracovníkov – cintorín

zdroja 41 – plat tarifný (MŠ)
zdroja 41 – nemocenské dávky
zdroja 41 – cestovné náhrady
zdroja 41 – odmeny pracovníkov (MŠ)

09 500 641009 kód zdroja 41 – príspevok – umelecká škola Malacky
+ 200,00 €
10 200 637014 kód zdroja 41 – stravovanie – opatrovateľská sl.
- 50,00 €
07 210 633002 kód zdroja 71 – PC-detská ambul.(hradené z CRH)
+ 1 000,00 €
07 210 633001 kód zdroja 71 – interiérové vybavenie (hradené z CRH)
+ 1 228,00 €
07 210 637004 kód zdroja 71 – update SW Eset – detská amb. (hradené z CRH)
+ 142,00 €
08 100 633006 kód zdroja 71 – mat. – volejbal. ihrisko (hradené z CRH)
+ 7 705,00 €
08 100 635006 kód zdroja 71 – oprava strechy – ihrisko(hradené z CRH)
+ 5 670,00 €
08 100 637004 kód zdroja 71 – služby – volejbal. Ihrisko (hradené z CRH)
+ 3 430,00 €
08 200 637002 kód zdroja 71 – výstava KD + krumpolový deň (CRH)
+ 3 400,00 €

-

Kapitálový rozpočet – výdavky
Položka 716000 kód zdroja 41 05 200 – posudok realiz. prác Kanalizácia III.etapa
+ 1 800,00 €
Položka 717001 kód zdroja 41 05 200 – prípojka – Sedlák
+
1 100,00 €
Položka 714004 kód zdroja 41 06 200 – nákup malotraktora
+ 2 915,00 €
Položka 714004 kód zdroja 41 06 200 – nákup traktora
+ 40 300,00 €
Položka 717001 kód zdroja 41 06 200 – stavba plotu + brána
+ 2 300,00 €
Bežné príjmy spolu:
45 348,28 €
Bežné výdavky spolu:
42 180,13 €
Kapitálové výdavky spolu:
48 415,00 €
Celková zmena na strane príjmov:
45 348,28 €
Celková zmena na strane výdavkov:
+ 90 595,13 €

+
+
+
+

Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Bod 9. Správa HK o vykonaných kontrolách
Kontrolórka obce informovala a slovne komentovala predkladaný materiál
Správa HK o vykonaných kontrolách. Po prednesení jednotlivých častí
správy vyzvala kontrolórka k pripomienkam poslancov OZ. Títo nemali
žiadne pripomienky.

Návrh na uznesenie: OZ v Sološnici berie na vedomie:
Správu HK o výsledku vykonaných kontrol:
-

Poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2015,
Plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za prvý ½ rok 2016,
Uplatňovania základnej finančnej kontroly na obecnom úrade za prvý
½ rok 2016

Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Bod 10. Vzdanie sa funkcie
prostredie, Marta Čermáková

predsedu

komisie

pre

životné

A. Čermáková dala slovo M. Čermákovej.
M. Čermáková prezentovala, že odstúpenie je z rodinných dôvodov.
Členom komisie ostáva.
R. Chvíla sa vyjadril, že je to škoda.
A. Čemáková: Oslovila som členov komisie, vedia o tom, navrhujem Júliu
Jánošíkovú .
J. Jánošíková: Áno, súhlasím.

Návrh na uznesenie: OZ v Sološnici
a. Berie na vedomie vzdelanie sa funkcie predsedu komisie pre životné
prostredie a verejný poriadok Ing. Marty Čermákovej.
b. Volí za predsedu komisie Mgr. Júliu Jánošíkovú.
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Bod 11. Pripomienky a návrhy zástupcov organizácií, poslancov
a občanov

A. Čermáková začneme hasičmi, ktorí poslali podklady na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice, ktoré som Vám preposlala. Zároveň na stole máte vytlačené 2
výkresy . Otázka na hasičov : Ako ste prišli na toto rozsiahle rozšírenie??
J. Ralbovský na garážové státia sú normy, máme tri autá.
A. Čermáková je nutné mať všetky tri autá pokope? Máte novú garáž,kde jedno
môže parkovať.
J. Ralbovský musíme myslieť na budúcnosť a teda rozširovanie obce.
A. Čermáková mne sa zdá táto zmena veľmi veľká.
M. Mikušová môj názor poznáte, ale chcem vidieť vizualizáciu a všetko. Ja som za
veľkú zbrojnicu, ale nie v mieste, kde to je teraz. Ospravedlňujem sa, ale musím
odísť. Chcem celú situáciu do osadenia do prostredia.
M. Sojka garáž sa môže použiť na garážovanie fekálu, plánujete ho v budúcom
roku kúpiť.
S. Blecha ráz celého námestia sa zmení.
M. Velšmid dostanete peniaze na realizovanie projektu??

T. Dinuš mali priamo informácie, že pokiaľ nebudú mať projekt, tak nedostanú
peniaze vôbec.
S. Blecha sa pýta, či sú nutné 3 autá v takejto dedine?
M. Sojka keď sa budú v budúcnosti prideľovať autá, budeme mať pravdepodobne
vymenenú Aviu za väčšie auto.
J. Ralbovský áno, nakoľko sa zasahuje nie len pri požiaroch, ale aj pri iných
situáciách.
S. Blecha je dosť šoférov?
J. Ralbovský áno, 6 až 7 vodičov.
M. Sojka všetku techniku z MV chcú dať na obce a volajú aj z dedín takéto autá k
zásahom. A ak sa dostanú finančné prostriedky, tak je potrebné ich využiť tak,
aby sme mohli parkovať tieto autá.
Ďalej prebiehala diskusia poslancov OZ v Sološnici s hasičmi v Sološnici.
A. Čermáková sa pýtala poslancov, či je vôbec vôľa poslancov, aby tento projekt
mohol ísť ďalej.
M. Čermáková problém nie je, že sa rozšíri zbrojnica, ale že sa predĺži daná
budova. Nedá sa nejakým spôsobom zmeniť rozmer hĺbky ??
M. Vláčilíková je niekde možné nájsť priestor, ako zmenšiť dané rozmery novej
navrhovanej zbrojnice?
M. Sojka a J. Ralbovský vysvetlili, prečo nie je možné zmeniť daný návrh s danými
rozmermi.
Ľ. Novák ja som nad tým dlho uvažoval, že aké stanovisko mám zaujať. Som za
to, aby ste si vybudovali novú zbrojnicu, aj za to, aby sa odhlasovali aj finančné
prostriedky na projektovú dokumentáciu. Som za, ale nie tu na tomto mieste.
Výrub dvoch stromov. Ďalší problém. Prečo by nemohla byť budova na inom
pozemku. Nová budova stojí menej ako rekonštrukciu.
Hasiči vysvetlili svoje dôvody.Stzarostka vyzvala každého poslanca na vyjadrenie
svojho názoru .
M. Čermáková Ja súhlasím s pridelením finančných prostriedkov na vypracovanie
projektovej dokumentácie.
L. Vláčilíková ja neviem, mne sa to nepáči. Je to veľká časť, ktorá bude zastavaná.
S. Blecha ja som svoj názor povedal.
R. Chvíla som za podporu hasičov v Sološnici. Ale vadí mi lokalita danej
nehnuteľnosti.
J. Okruhlica som toho istého názoru ako R. Chvíla.
D. Ralbovský je tá možnosť čerpať financie. A preto podporujeme tento zámer,
projekt
M. Velšmid ja v tom nevidím problém, či tam bude nová stavba, alebo chorá lipa.

S. Blecha navrhol by som, aby sa občania k tomu vyjadrili.
A. Čermáková : máte cenové ponuky, koľko je cca hodnota ceny projektovej
dokumentácie?
T. Dinuš 5 990 € – 14 500 € cenové ponuky na vypracovanie projektovej
dokumentácie. Predbežná cenová ponuka stavby 240 000 € priemerná cena.
M. Vláčilíková do kedy je možné využívať tieto finančné prostriedky?
T. Dinuš tento rok už sa nemôžu podávať, predpokladá sa, že začiatkom roka
2017.
J. Ralbovský môžeme sa skúsiť informovať, ako by to bolo, keby sme to stavali
ako novú stavbu.
M. Vláčilíková je za to, aby sa vyjadrili občania.
A. Čermáková by to riešila verejným zhromaždením, nie referendom, ako
navrhovali niektorí poslanci. Navrhujeme zistenie možnosti 3D vizualizácie. A dať
aj na hlas ľudu a opýtať sa ich. Hasičov prosím, aby zistili, či je vôbec možné
riešiť z fondov stavbu novej budovy.
Marta Čermáková : ako sa obec vyjadrila k problematike ALAS?
A. Čermáková obec dala zamietavé stanovisko k návrhu
A. Čermáková informovala o
- vrecovom zbere triedeného odpadu. Pozvala všetkých prítomných na diskusiu
v pondelok,
24. 10. 2016, o 18. 00.
- bude sa schvaľovať výzva príspevku na kultúru zo strany BSK. Informácie
dostanú včas poslanci do emailovej komunikácie.
- sobášna sieň čaká už iba na obradný stôl, koberec a stoličky sú vymenené
- okrem LED žiaroviek, ktoré sme vymenili v MŠ, na OÚ, v KD tak prebehla
kontrola ističov, nakoľko boli predimenzované napr. na verejnom osvetlení a v KD.
Dúfame, že príde k zníženiu nákladov. Vypadáva elektrika na obecnom úrade,
takže do budúcnosti budeme musieť rozmýšľať nad rekonštrukciou elektro
rozvodov. Teraz prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie.
- LED osvetlenie v obci je tiež zaujímavá možnosť ako ušetriť.
M. Čermáková sa pýtala na to, ako pokračuje stavba rekonštrukcie vodovodov a
cesty.
A. Čermáková momentálne sa dolaďuje náš projekt k ich. Odhadovaná cena je 70
– 80 tisíc €. Je to len naša cena, resp. cena za našu časť cesty.

Starostka ukončila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala
Mgr.
Júlia
_______________________

Jánošíková

________________________

dňa

Overovateľ :
Mgr. Ľubomír Novák___________________

PhDr. Jakub Okruhlica____________________

