Zápis
z obecného
obce Sološnica

zastupiteľstva

Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica, 12. 12. 2016 o 17:30 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci: Bc. Ľubomír Novák – od bodu 7, Stanislav Blecha, Marek Velšmid, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková, PhDr. Jakub Okruhlica, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová, Dominik Ralbovský, Mgr.
Roman Chvíla
Hlavný kontrolór obce : Anna Ševerová
Neprítomní: Zapisovateľ: Mgr. Jana Lopatková
Overovateľ: Dominik Ralbovský, Marek Velšmid
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková

Zasadnutie OZ otvorila starostka obce A. Čermáková a privítala všetkých poslancov i občanov
(dvaja ). Oznámila, že sa vyhotovuje zvukový záznam zo zasadnutia pre potreby zápisnice.
Ako zapisovateľ zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) zo dňa 12. 12. 2016 určila
Mgr. Janu Lopatkovú a overovateľmi boli určení: Dominik Ralbovský, Marek Velšmid
Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ:

1. Otvorenie zasadnutia ,určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Schválenie VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné
odpady na území obce Sološnica
3. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 ,ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Sološnica
4. Schválenie dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v Sološnici
5. Vyhodnotenie VOS – Betlehem , parcela č. 1005/49 a schválenie zápisnice
6. Schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Sološnica ako prípad hodný
osobitného zreteľa – parcely č. 90/3, 90/5 a budovy kinosály
1. Schválenie kúpy spoluvlastníckych podielov pozemku register E parc. č.1005 od
spoluvlastníkov
7. Schválenie rozpočtového opatrenia k rozpočtu na rok 2016
8. Schválenie rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 a stanovisko HK k rozpočtu
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. Polrok 2017
10. Správa hlavného kontrolóra obce Sološnica o vykonaných kontrolách
11. Schválenie plánu zasadnutí OZ obce Sološnica na rok 2017
12. informácie o plánovaných kultúrnych a športových podujatiach v obci Sološnica na rok
2016
Mgr. Magdaléna Vláčilíková navrhla zaradiť 14. bod Diskusia. Všetci súhlasili
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) berie na vedomie určenie zapisovateľa Mgr. Janu Lopatkovú a overovateľov Bc.
Dominika
Ralbovského a Mareka Velšmida
b) s c h v a ľ u j e program rokovania podľa pozvánky doplnený o bod 14.diskusia
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.
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2.Schválenie všeobecno-záväzného nariadenia 2/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sološnica
Starostka uviedla, že eviduje tri pripomienky od poplatníkov ohľadom poplatkov za komunálne
odpady. Miroslav Jánošík tvrdí, že poplatky sú nemotivujúce, pripomienkoval ich výšku. Peter Dinuš
žiada o odpustenie poplatku. Radek Hvizdoš, ktorý má chalupu pri stanici uviedol, že výška poplatku
17,-Eur sa mu zdá veľa. Pripomienky sú prílohou k zápisnici.
Poslanci prerokovali predložené pripomienky k návrhu a uviedli, že poplatky sú primerané, nemenia
sa oproti predchádzajúcim rokom a zľava - zníženie poplatku na 17,-EUR sa im zdá dostatočná
a primeraná. Nové VZN je predložené v zmysle nového zákona o odpadoch, pôvodné VZN malo
mnoho dodatkov a nebolo prehľadné.
M.Mikušová predniesla príspevok ohľadom v pomeru veľkosti smetných nádob a ceny. Obec má
rôzne sadzby za 1 liter odpadu pri nádobách 120 l a iné pri 240 l nádobe. Zákon to už umožňuje. AK
by sa výrazne zvýšil poplatok za 240l nádobu, prichádzalo by k tomu, že ľudia si ich budú meniť za
malé a odpad likvidovať pálením alebo ho vyvážať na nelegálne skládky.
Starostka uviedla ešte jednu zmenu, ktorú prinesie nové VZN : poplatok bude vždy splatný v plnej
výške do 31.mája,doteraz sa mohol zaplatiť aj na dvakrát. Teraz sa zabezpečili nálepky na smetné
nádoby, bude sa platiť jedenkrát a musí sa to zaplatiť do konca mája.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici schvaľuje VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady , drobné stavebné odpady na území obce Sološnica .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.

3. Schválenie dodatku č. 2 VZN 2/2015 ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Sološnica
Návrh bol zverejnený na internetovej stránke obce a úradnej tabuli , neprišli k nemu žiadne
pripomienky
Starostka uviedla, že finančné prostriedky do MŠ prispieva obec nad zákonom stanovenú výšku.
Výška príspevku je určená podľa počtu detí - MŠ 45 detí, ZŠ 213 detí).
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici schvaľuje Dodatok č. 2 VZN 2/2015 ktorým sa určuje
výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Sološnica.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.
4.Schválenie dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v Sološnici
Dodatok bol vypracovaný na základe kontrolných zistení pri poskytovaní dotácií, kde hlavný
kontrolór uviedol niektoré formálne nedostatky napr. v zmluvách . Ide najmä o doplnenie žiadosti ,
povinnosti zakotviť do zmluvy propagáciu obce ako poskytovateľa finančných prostriedkov
a spresnenie, na čo možno dotáciu použiť a na čo nie.K predloženému návrhu dodatku neprišli
žiadne pripomienky .
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
Schvaľuje
dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v Sološnici
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.

3

5. Vyhodnotenie verejnoobchodnej súťaže – predaj pozemku 1005/49
Do VOS sa zapojilo 6 uchádzačov. Komisia zasadla 28.11.2016 a vyhodnotila doručené ponuky.
Jedna ponuka bola vyradená, pretože neobsahovala formálne náležitosti uvedené v podmienkach
súťaže. Najvyššia ponuka , ktorá bola úspešná bola ponuka pána Zdenka Blechu, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu 33 100,-Eur, pričom cena určená uznaleckým posudkom, čiže minimálna cena
bola 20.100 €. Predaj podlieha schvaľovaniu poslancov, preto je schválenie zápisnice zaradené
programu zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje zápisnicu z obchodnej verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho
návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom predaja nehnuteľného majetku obce
Sološnica :
Pozemok , parcela registra „C“ KN parc. č. 1005/49 o výmere 650m2
b) schvaľuje predaj pozemku parcela registra „C“ KN parc. č. 1005/49 druh pozemku
orná pôda o výmere 650m2 Zdenkovi Blechovi, bytom 906 37 Sološnica 96 , za cenu
50,92€ / m2 v celkovej hodnote 33.100€ určenej na základe obchodnej verejnej súťaže
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.

6.schválenie predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prípad osobitného zreteľa – predaj majetku obce : kinosála a príslušné pozemky. Vzhľadom k tomu,
že obec viackrát neúspešne predávala predmetnú nehnuteľnosť, rozhodlo obecné zastupiteľstvo
na predchádzajúcom zasadnutí predať ju z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na internetovej
stránke a úradnej tabuli obce boli dňa 25.11.2016 bol zverejnený zámer predať majetok vo
vlastníctve obce Sološnica ako prípad hodný osobitného zreteľa. Oslovený bol spoluvlastník
pozemku p. Peter Biksadský, Sološnica. Z dôvodu, že z jeho strany bola ponúknutá primeraná kúpna
cena za spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach, bol obecným zastupiteľstvom predaj
schválený, nakoľko má ako spoluvlastník predkupné právo. Ide o nasledovné nehnuteľnosti :
-

parcela registra „C“ parc.č. 90/3 o výmere 628m2, spoluvlastnícky podiel ½ - druh
pozemku : zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v obci Sološnica , k.ú. Sološnica ,
zapísané na LV č. 3060;
parcela registra „C“ parc. č. 90/5 o výmere 31m2, spoluvlastnícky podiel ½ - druh pozemku :
zastavené plochy a nádvoria , nachádzajúce sa v obci Sološnica , k.ú. Sološnica , zapísané na
LV č.375 ;
Budova kinosály nachádzajúca sa v obci Sološnica , k.ú. Sološnica , zapísané na LV č.768 , na
parcele č. 90/3 , súpisné č. 130 ,spoluvlastnícky podiel 1/1 .

podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného
zreteľa , ktorý odôvodňuje tým, že predaj tohto majetku obce Sološnica obchodnou verejnou
súťažou bol neúspešný, pričom tejto súťaži predchádzali už v minulosti neúspešné pokusy OZ
predať tento majetok a ide o predaj spoluvlastníkovi pozemkov, ktorý má podľa §140 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník predkupné právo.
OZ schválilo predaj tohto neupotrebiteľného majetku Petrovi Biksadskému a manželke
Ivane, obaja bytom 90637 Sološnica 148 za cenu 28.000€
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.

7.Schvaľovanie kúpy spoluvlstníckych podielov pozemku parcela č. 1005
Obec má záujem o kúpu spoluvlastníckych podielov na parc.č. 1005 registra „E“ na LV 1720 k.ú.
Sološnica o výmere 220 m2, ktorý má viac vlastníkov s rôznymi podielmi, nakoľko ide o praceliu
v zastavanom území obce a je vhodná na stavbu 2 rodinných domov
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici prijalo uznesenie k zámeru o kúpu, na základe ktorého jednala
starostka s niektorými vlastníkmi avšak niektorí sa nachádzajú trvalo v zahraničí. Z týchto dôvodov
nebude možné uzatvoriť jednu kúpnu zmluvu, ale niekoľko. Poslanci sa informovali, či bude rovnaká
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kúpna cena za všetky podiely. Boli prednesené rôzne návrhy poslancov: určiť celkový objem peňazí ,
prípadne určiť hornú hranicu ceny za 1 m2.
Návrh na uznesenie :
OZ v Sološnici s c h v a ľ u j e
kúpu spoluvlastníckych podielov pozemku parc.č.1005 registra „E“ v kú. obce
Sološnica zapísanom na LV č. 1720 od spoluvlastníkov nehnuteľnosti vo výmere 220m 2.
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ.

8. Schválenie rozpočtového opatrenia 4/ 2016
Účtovníčka obce predložila zmenu rozpočtu. Vo viacerých položkách došlo k zníženiu výdavkov.
Príjmy sa zvyšujú o 25 360,29 Eur
Výdavky sa znižujú o 7 765,66 Eur
Správa účtovníčky je prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu rozpočtu, ide najmä o prijaté dotácie pre obec
a základnú školu a použitie týchto dotácií a schválilo zmeny týkajúce sa najmä bežného rozpočtu.
Poslanci jednohlasne schválili rozpočtové opatrenie 4/2016.
9. Schválenie rozpočtu na rok 2017
Návrh rozpočtu bol zverejnený, žiadne pripomienky neboli vznesené.
Starostka odovzdala slovo kontrolórke obce Anne Ševerovej. Jej odborné stanovisko bolo predložené
v zmysle zákona 369/1990 Zb. a je prílohou tejto zápisnice. Kontrolórka skonštatovala, že rozpočet
má predpísanú formu a metodickú správnosť. Rozpočet je zostavený ako prebytkový a odporučila
poslancom rozpočet schváliť.
Obce do 2000 obyvateľov môžu schváliť rozpočet bez programovej štruktúry.
Pani Mikušová vzniesla otázku ohľadom financií na opravu cesty po vodároch. Účtovníčka uviedla,
že v rozpočte je zahrnutá oprava cesty v hornom konci a projektová dokumentácia na túto cestu +
projektová dokumentácia na Cigánsku uličku.
Mgr. Vláčilíková mala otázku k spolufinancovaniu s BVS, týkajúcu sa rekonštrukcie cesty.
Starostka uviedla : Na našu cestu bude obec prispievať sumou vo výške 80 000,-Eur. Verejné
obstarávanie bude uskutočnené na základe projektu, ktorý bude platiť obec, následne sa určí forma
verejného obstarávania.
Otázka pani Mgr. Vláčilikovej ako sa bude podieľať BVS na financovaní cesty. Najlepšie by bolo,
keby uvedené práce pre BVS a aj pre obec vykonávala jedna firma, čo by bolo lacnejšie.
Schvaľovanie finančných prostriedkov pre základnú školu na rok 2017:
Obhliadka ZŠ v rozpočte pre ZŠ bola požiadavka zo strany školy – žiadali navýšiť rozpočet pre
školu :
Jazykové laboratórium – požadovaná suma 8 000,-Eur - starostka zdôvodňuje svoje záporné
stanovisko s tým, že bude výzva na dotácie aj na iné laboratóriá a odborné učebne.
Úprava 2x schodisko – požadovaná suma 7 000,-Eur – zhoda poslancov, schvaľujú úpravu len
jedného schodiska
Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični – požadovaná suma 5 000,-Eur, pričom riaditeľ ZŠ
upravil svoju pôvodnú žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na 10 600,-EUR. Ide o
rekonštrukciu sociálnych zariadení vrátane spŕch, šatní a chodby pri telocvični.

5
Ľ. Novák uviedol, že by mal v prvom rade vymaľovať len chodbu a urobiť sociálne zariadenie. Šatňa
nepotrebuje veľkú investíciu. Vymaľovať, dať vešiaky a lavičky nie je veľká investícia. Problém vidí
problém v uskladnení pomôcok na telesnú výchovu, ktoré sú nahádzané v provizórnom sklade.
M.Mikušová má pripomienku s tým, že toto je plne v kompetencii riaditeľa.
M.Vláčiliková – fin. prostriedky na schodisko nech dá obec a riaditeľ školy nech si pripraví na ostatné
požadované opravy projekt.
L´.Novák - s uvedeným súhlasí, použitie financií treba kontrolovať.
P. Mikušová - Bolo by treba vymeniť okná pri telocvični, navrhuje schváliť aspoň nejaký príspevok do
rozpočtu pre školu a až sa nájdu iné zdroje, tak sa to bude meniť.
Roman Chvíľa - nech sa dá čo najviac riaditeľovi nejaký balík a nech on rozhodne čo treba aj bez
projektu.
Marek Velšmid - súhlasí so všetkým čo sa povedalo. Hlavne s p. Chvíľom.
Ostatní nesúhlasia, chcú mať finančné prostriedky účelovo viazané.
Starostka: finančné prostriedky budú účelovo viazané tak, aby boli použité na budovu a nie na
vzdelávací proces.
Poslanci sa dohodli, že uvoľnia finančné prostriedky na rekonštrukciu jedného schodiska a riaditeľ
ZŠ by mal predložiť projekt na opravu sociálnych zariadení bez spŕch a v týchto priestoroch zahrnúť
aj výmenu okien.

Návrh pána Blechu, aby sa škole určité finančné prostriedky vymedzili, účelovo sa škola zaviaže,
ako ich použije.
M.Vláčiliková navrhuje 10 000,- schváliť pre školu
Starostka : Návrh na schválenie finančných prostriedkov pre školu
3 500,-EUR schodisko
Sociálne zariadenie 6 500,-EUR

Návrh uznesenia sa skladá zo 4 častí:
a) b e r i e n a
v e d o m i e správu HK k návrhu rozpočtu obce Sološnica na rok 2017 a viacročného rozpočtu
na roky 2018 a 2019
b) b e r i e n a v e d o m i e plnenie rozpočtu za roky 2014 a 2015 , upravený rozpočet na rok 2016 a očakávanú
skutočnosť za rok 2016 a rozpočet na roky 2018 a 2019
c) s c h v a ľ u j e zostavenie a predkladanie rozpočtu bez programovej štruktúry

d) s c h v a ľ u j e rozpočet Obce Sološnica na rok 2017
v časti príjmovej 1.180 057 € ,
z toho BP vo výške 1.118 957 € a kapitálové príjmy 61.100 €
v časti výdavkovej 987 013 € ,
z toho BV vo výške : 874 413 € a kapitálové výdavky 112 600 €
Hospodárenie celkom : prebytok 193.044 €
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Obecné zastupiteľstvo v Sološnici prijalo uznesenie.

10. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

Slova sa ujala kontrolórka obce, ktorá predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
Návrh bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky.
Starostka obce prečítala návrh na uznesenie :
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Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.
polrok 2017.
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Obecné zastupiteľstvo v Sološnici prijalo uznesenie.

11. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly pokladničných operácií, dokumentácie
pokladničných operácií za kontrolované obdobie rok 2015
Hlavná kontrolórka oboznámila s výsledkom kontroly pokladničných operácií, dokumentácie
pokladne obce za rok 2015.Kontrolou bolo zistené, že v pokladni v kontrolovanom období nebol
dodržaný pokladničný limit chyba bola odstránená v priebehu kontroly. ( správa tvorí prílohu
k zápisnici )
Starostka prečítala návrh uznesenia :

Obecné zastupiteľstvo v Sološnici b e r i e n a v e d o m i e správu hlavnej kontrolórky o výsledku
kontroly pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií za kontrolované obdobie rok 2015Za
hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.
12. Schvaľovanie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
Naplánovaných je 6 zasadnutí. Zasadnutia budú zvyčajne v pondelok o 17,30 hod. v zimnom období
o 17,00 hod.

Najbližší termín zasadnutia bol upravený na návrh kontrolórky a Mgr. Vláčilíkovej na
27.2.2017, nakoľko v pôvodnom termíne 20.2.2017 sú školské prázdniny.
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s c h v a ľ u j e plán
zasadnutí OZ na rok 2017
Z a hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.

13. Informácie o plánovaných plánovaných kultúrno-športových podujatí na rok
2017
Starostka informovala poslancov o dvoch zmenách. Prvou zmenou je obecná zabíjačka
a druhá zmena sa týka oslavy 650. výročia prvej zmienky o obci Sološnica. Oslava bude
spojená s Krumpolovým dňom. Ostatné akcie by mali byť zachované .
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici b e r i e n a
vedomie
informáciu o plánovaných kultúrno - spoločenských akciách v obci Sološnica
v roku 2017
Všetci prítomní poslanci boli Za, uznesenie bolo prijaté .

14. Diskusia :
M. Vláčiliková : oslovená viacerými občanmi. Žlté vrecia visia na stromoch. Treba ich lepšie pripevniť
zo strany zberovej spoločnosti. Chalupári sú rozčúlení, nevedia, kedy je určený deň, kedy sa vyváža
papier, plasty a pod.. Modré vrecia na papier nie sú k dispozícii, vraj sa trhajú. Chalupári majú
problém ako zabezpečiť separovaný zber, keď nie sú na chalupe. Nemôžu nechať vopred vyložené
vrecia. Upozorňuje na preplnené kontajnery na sklo.
Upozorňuje na zneužívanie kontajnerov zo strany pohostinstiev.
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Starostka : kontajnery na sklo, ktoré chýbali v hornom konci sú už na určených miestach, preto
mohlo prísť na určitých miestach k preplneniu.
Roman Chvíľa : materiály – návrhy uznesení či by nemohli poslanci dostávať s materiálmi, aby sa
mohli pripraviť.
M,Mikušová : Starostka nech zvolá sedenie k projektu na rozšírenie čističky.
Na poslancov má otázku na zamyslenie ohľadom prebytkového rozpočtu, či by poslanci so
starostkou nezvážili, že by obec mohla vykúpiť pozemky oproti Reedukačnému ústavu v Sološnici.
Ľudia by potrebovali stavebné pozemky, je tam veľa vlastníkov, je to zdĺhavý proces, preto si to
ľudia nevykupujú sami. V lokalite sú všetky inžinierske siete, sú vhodné na výstavbu rodinný domov
v zhode s územným plánom obce.
Starostka oslovila Agropartner ako sú na uvedených pozemkoch uzavreté nájomné zmluvy. Niektoré
sú špecifické, pretože sú na báze ekologických dotácií a tie môžu trvať aj tri roky.
M.Vláčilíková : upozorňuje na územný plán ohľadom domov pri benzínovej pumpe.
Ľ. Novák čo bude so starým traktorom. Navrhuje prijať ešte jedného zamestnanca.
Starostka : chce predať v budúcnosti starý traktor. Je ale potrebné nejakým spôsobom určiť cenu.
Znalecký posudok by bol drahý. V súčasnosti je traktor účtovne odpísaný. Nákupná cena bola cca
4 000,-Eur.
Dominik Ralbovský upozorňuje, že trhová cena za taký istý traktor, ktorý videl na internete je
8 000,-Eur.
Starostka : zostatková cena je nulová, bude sa určite predávať za trhovú cenu. Je potrebné zistiť
formu predaja – priamy predaj alebo verejno-obchodná súťaž.
Dominik Ralbovský : Ide aj o hasičskú aviu, ktorá by sa mala v budúcnosti predať.
Dotaz Marek Velšmid : či sa poslanec môže zúčastniť verejnej súťaže.
Starostka : Môže.
Starostka ohľadom pripomienky Ľ. Nováka čo sa týka prijatia nového zamestnanca. Ohľadom
prijatia zamestnanca sa dala požiadavku na Úrad práce. Sú tam však obmedzenia platné do
31.12.2016. Ak by tieto obmedzenia netrvali, zmluva by sa uzavrela od 1.1.2017. V tom prípade by
bol oslovený pán Martin Škuta.
L. Novák poukazuje, že ak by bol nový kosačkový traktor, mal by byť prijatý človek, ktorý ovláda
jeho prevádzku aj opravy. Najlepšie všestrannejšieho človeka zo Sološnice.
M.Mikušová : upozorňuje, že vodári presekli rúru pri píle. Prší a cez rúru nejde voda. Upozorňuje,
aby sa nová cesta nepodmývala. Je otázkou kam tá voda išla.
Stanislav Blecha : uviedol, že až budú prípojky potom by sa to malo riešiť, údajne je tam podzemný
prameň, bude sa to musieť riešiť skôr ako sa urobí nová cesta a nesmie sa na to zabudnúť.
Ľ. Novák – navrhuje zafarbiť vodu hypermangánom, aby sme vedeli, kde tečie.
Starostka : Otázka či zriadiť spomaľovače na novej ceste od zhora dolu - veľmi rýchlo chodia.
Poslanci nesúhlasia ako jeden z dôvodov uviedli, že by napríklad v zime autá by nevyšli hore
kopcom, leblo by museli pred spomaľovačom pribrzdiť. Ako mali možnosť vidieť aj v okolí
spomaľovače sú čiastočne zdemontované kvôli hluku, ktoré spôsobujú pri prechádzaní okolo
rodinných domov.

Starostka obce Anna Čermáková poďakovala všetkým prítomným za účasť, popriala
Vianočné sviatky a ukončila zasadnutie.

pokojné
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V Sološnici , 13.12.2016

Zapisovateľ : Jana Lopatková ______________________

Overovateľ : Dominik Ralbovský________________________

Marek Velšmid __________________________

