Zápis z obecného zastupiteľstva
obce Sološnica
Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica, 27.02.2017 o 17:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci: Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková, Mgr. Roman Chvíla, Marta Mikušová,
Mgr. Ľubomír Novák, PhDr. Jakub Okruhlica, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková.
Hlavný kontrolór obce : Anna Ševerová
Neprítomní: Zapisovateľ: Erika Hubeková
Overovateľ: Stanislav Blecha, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
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 zapisovateľa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) zo dňa 27.2.2017
určila Eriku Hubekovú a overovateľmi boli určení: Stanislav Blecha, JUDr. Magdaléna
Vláčilíková.
Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie
programu
2. Schválenie dodatku č. 1 VZN č. 7/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd na území
obce Sološnica
3. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.1 / 2017
4. Schválenie dotácií na voľno-časové aktivity detí a mládeže na rok 2017
5. Správy hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
6. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016
7. Menovanie veliteľa obecného hasičského zboru
8. Informácia o schválených, podaných a pripravovaných projektoch
9. Interpelácie poslancov
Starostka navrhla vynechať bod 2 nakoľko prišiel na OÚ list z Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví o potvrdení o cene stočného, ktoré sa nemení a zostáva pôvodné. Preto navrhuje
ponechať výšku stočného v pôvodnej výške a preto sa nemusí Dodatok č. 1 schvaľovať.
Všetci súhlasili.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) berie na vedomie určenie zapisovateľa Eriku Hubekovú a overovateľov Stanislava Blechu
a JUDr. Magdalénu Vláčilíkovú

b) s c h v a ľ u j e program rokovania podľa pozvánky vynechaný o bod 2. Schválenie
dodatku č. 1 k VZN č. 7/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sološnica.
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.
2. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2017 Rozpočtovým opatrením č. 1/2017
Starostka informovala prítomných o zmenách v rozpočte. Vyzvala p. Jána Ralbovského aby
vysvetlil prítomným poslancom a občanom ako bude prebiehať rekonštrukcia hasičskej
zbrojnice. P. Ralbovský oboznámil prítomných, že pôvodná šírka 15m sa zmenší nakoľko sa
nemusia medzi autami stavať nosné piliere. Nosníky môžu byť vcelku a zbrojnica by sa
rozšírila do cesty (stojisko na kontajnery) a do boku (trávnatá plocha). Znížením šírky
rekonštruovaného priestoru sa zníži aj rozpočet na projekt.
P. Mikušová sa pýtala či v rámci rekonštrukcie detskej ambulancie je počítané aj s oknami
na pošte. Starostka odpovedala, že áno.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 1/2017 v súlade s § 14 odst. 2 písm. a
Bežný rozpočet - výdavky:
07 210 633006 kód zdroja 41 – dvere - detská ambulancia
09 111 633006 kód zdroja 41 – kotol MŠ

+ 2 500,00 €
+ 2 500,00 €

Kapitálový rozpočet – výdavky
01 110 717002 kód zdroja 41 - (bytový priestor )
03 200 716000 kód zdroja 41 – projektová dokum. hasiči

+ 7 000,00 €
+ 7 860,00 €

Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky spolu:

+ 5 000,00 €
+ 14 860,00 €

Za hlasovalo 8 z 9 prítomných poslancov OZ. Hlasovania sa zdržal 1 poslanec Mgr. Ľubomír
Novák. Uznesenie prijaté.
3. Schválenie dotácií na voľno-časové aktivity detí a mládeže na rok 2017
Starosta vyzvala p. Mgr. Romana Chvílu aby predniesol správu komisie, ktorá bola zriadená
18.4.2015 pre schvaľovanie žiadostí na voľno-časové aktivity. Komisia odporúča schváliť
dotáciu nasledovne:

P.č.

Predkladateľ

Názov projektu

1.

RZ pri ZŠ Sološnica

2.
3.
4.

FK Sološnica
Rímsko-katol.
farnosť Sološnica
Eliška Chvílová

Jarné vtáča
Nové lopty a siete
pre prípravku

5.

RZ pri ZŠ Sološnica

6.
7.

RZ pri ZŠ Sološnica
DHZ Sološnica OZ

Ozvučenie spevokolu
Letná sezóna 2017
Túlaj sa, objavuj a
spoznávaj
Vráťme pohyb
deťom
Vybavenie družstva

Požadovaná
suma dotácie
v€
850

Navrhovaná
suma
dotácie
v€
850

550

550

600
2000

600
1000

1670

0

600
1165

0
1165

dorast

4165
Spolu :
Hlavná kontrolórka (HK) upozornila, že fyzickej osobe a rímskokatolíckej cirkvi sa nemôže
schváliť príspevok formou dotácie cez VZN 4/2015, nakoľko sa nejedná o združenie, spolok
alebo nadáciu, ktorá má zriadené IČO. Odporúča, ak chce OZ prispieť týmto subjektom, aby
tak urobili z rozpočtu obce.
P. Chvíla sa pýtal akým spôsobom sa potom určia podmienky poskytnutia príspevku.
HK odpovedala, že po poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, subjekty prinesú ako podklad
pokladničné bločky, prípadne faktúry, nepodpisuje sa zmluva s určenými podmienkami. Pre
rímsko-kat. cirkev odporúča zakúpiť požadované mikrofóny a ozvučenie z rozpočtu
a uzatvoriť s nimi zmluvu o výpožičke.
OZ navrhlo aby Eliška Chvílová podala žiadosť v rámci ŠK Dukla Banská Bystrica, potom jej
žiadosti bude vyhovené a príspevok poskytnutý, nakoľko termín na podanie žiadosti nie je
určený.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
poskytnutie dotácií na voľnočasové aktivity detí a mládeže v zmysle VZN č.4/2015 a jeho
dodatku č.1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu voľno-časových
aktivít detí a mládeže v Sološnici v roku 2017 takto :

P.č.

Predkladateľ

Názov projektu

1.

RZ pri ZŠ Sološnica

2.
3.
4.

FK Sološnica
Rímsko-katol.
farnosť Sološnica
Eliška Chvílová

Jarné vtáča
Nové lopty a siete
pre prípravku

5.

RZ pri ZŠ Sološnica

6.

RZ pri ZŠ Sološnica

7.

DHZ Sološnica OZ
Spolu :

Ozvučenie spevokolu
Letná sezóna 2017
Túlaj sa, objavuj a
spoznávaj
Vráťme pohyb
deťom
Vybavenie družstva
dorast

Požadovaná
suma dotácie
v€
850

Navrhovaná
suma
dotácie
v€
850

550

550

600
2000

0
0

1670

0

600

0

1165

1165
2565

Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.
4.Správy hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Hlavná kontrolórka prečítala správy o vykonaných kontrolách, ktoré dostali poslanci a p.
starostka mailom.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch
a) vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 2.polrok 2016

b) vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácií
zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.
5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016
Hlavná kontrolórka prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Starostka navrhla schváliť odmenu HK za vykonanú prácu od 7-12/2016. Zákon umožňuje
30% k mesačnej mzdy HK. Starostka navrhuje 8% čo predstavuje 140€.
P. Mgr. Roman Chvíla hovoril, že tento návrh nebol v programe zastupiteľstva. Starosta
odpovedala, že je to v rámci bodu správy.
P. Mikušová Marta sa pýtala ako to je s odmenami ostatných zamestnancov a či je HK
obecný zamestnanec. HK odpovedala, že schvaľovať plat a odmeny pre HK môže len OZ.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sološnica za rok 2016
b) s c h v a ľ u j e
odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 140€ za obdobie 7-12/2016, čo je 8%
z mesačnej mzdy.
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.
6. Menovanie veliteľa hasičského zboru obce
Na výročnej schôdzi hasičov prišlo k zmene veliteľa. DHZ navrhuje p. Jána Ralbovského,
a on to prijal.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
menuje
v zmysle Ćl. II §3 ods. e) Požiarneho poriadku obce a na návrh Dobrovoľného hasičského
zboru v Sološnici veliteľa Obecného hasičského zboru v Sološnici Bc. Jána Ralbovského.
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.
7.Informácia o schválených, podaných a pripravovaných projektoch
Starosta informovala prítomných:
- o vyhlásenej výzve BSK na dotáciu na kultúru, ale do dnešného dňa (27.2.2017) ešte nie
sú zverejnené výsledky. Obec podala žiadosť na Krumpolový deň a oslavy 650. výročia obce
vo výške 5000€.
- o podanom projekte za Rímsko-katolícku cirkev v Sološnici na reštaurovanie 4 sôch na
oltári v kostole.
- o dotačnej schéme na šport – posilňovacie stroje, ktoré by boli osadené na ihrisku.
- o rekonštrukcii vnútorných priestorov v budove FK na ihrisku, projekt na rekonštrukciu
sociálnych zariadení a šatní. Strecha na budove je hotová a aj interiér klubovne.
- pre ZŠ je vyhlásená výzva na vybavenie učební, preto sa podá projekt na chemickofyzikálno-biologickú učebňu. Priestory pre jazykovú učebňu sú už upravené, treba tam
zapojiť nejaké zvukové zariadenia. Zrušené šatne pri ŠJ by sa prerobili na knižnicu.
P. Chvíla sa pýtal kto vypracovával projekt na učebne. Starostka odpovedala, že firmy, ktoré
vedia, čo do určených učební treba (voda, elektrina, laboratórne vybavenie,..).
- o pripravovanom projekte na knižničnú činnosť. Do 1700€ sa dá na stavebné veci.
Aj firma CRH prispeje finančnými prostriedkami, preto by sa malo porozmýšľať na aké
projekty by sa mohli využiť.

P. Mikušová sa informovala ohľadom poskytnutých financií na volejbalové ihrisko, ale to nie
je dorobené. Starostka odpovedala, že tam treba vymeniť piesok, urobiť ohradu, stĺpiky sú,
len ich treba natrieť a keď sa zlepší počasie dorobia sa aj značky na basketbalovom ihrisku.
- o schválenej dotácie od MV SR vo výške 5000€ na kamerový systém obce. Ten ktorý je
v obci je zastaraný, preto sa budú kamery vymieňať a vymení sa aj nahrávací systém. Jedna
kamera bude pred kostolom, druhá pred fontánou, tá bude zaberať aj zastávku, tretia pred
OÚ a štvrtá pred KD. Policajti ďalej odporučili dať kamery aj pri vstupe a výstupe potravín
Jednota.
P. Chvíla sa pýtal či na kamerový systém bude aj prevádzkovateľ. Starostka odpovedala, že
áno.
P. Ralbovský D. upozornil, že sa musia osadiť informačné tabula o kamerovom systéme na
začiatok a koniec dediny.
P. Novák navrhol ponechať aj starý systém a pridať kamery na ihrisko, cintorín.
HK informovala, že je projekt je rozšíriteľný na etapy. Treba dať len návrhy a pri ďalšej etape
uskutočniť projekt. Starostka informovala, že ďalšie kamery sa zamýšľajú umiestniť aj na ZŠ,
MŠ a ihrisko.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
berie na vedomie
správu starostky obce o podaných, schválených a pripravovaných projektoch Obce
Sološnica
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie prijaté.
8. Diskusia
Starostka informovala prítomných o prevode pozemku pod bytovkou č. 19. Firma, ktorá
pozemok vlastnila bola v 90-tych rokoch zrušená, ale prevod sa podarilo vybaviť. Tento stav
sa zistil pri podaní žiadosti o výrub stromov. Bytovka stojí teraz na obecnom pozemku preto
sa musí uvažovať či sa pozemok ponúkne na predaj vlastníkom bytov. Na dvore sú
postavené garáže, pozemok sa využíva.
P. Ing. Čermáková M. informovala, že bytovka oproti ihrisku je zameraná a pripravená na
prevod.
P. Mikušová M. sa pýtala ako sa k tomu stavajú Spoločenstvá bytov.
P. Mgr. Novák Ľ. Hovoril, že prevod môže byť zložitý nakoľko v bytovke môže bývať veľa
dôchodcov a nebudú mať finančné prostriedky na odkúpenie. Starostka odpovedala, že
záleží na tom akú sumu navrhne OZ pri predaji.
P. Mikušová M. upozornila, že aj pozemok pod bytovkou „Pálenica“ nie je vysporiadaný a sú
tam obecné priestory. Navrhovala iniciovať vlastníkov bytov aby si vytvorili Spoločenstvo.
P. Mikušová navrhla p. starostke aby zistila ako dopadol predaj pozemkov v Plav. Mikuláši,
nakoľko sa tam ozvala finančná správa a obec musí platiť za predaj vysokú DPH zo zisku.
Treba zistiť situáciu aby sa rozhodlo či ísť do predaja alebo nie.
P. Ralbovský D. informoval, že DPH sa platí pri kúpe a okamžitom predaji ak nie je vlastník 5
rokov.
HK navrhla osloviť finančnú správu a spýtať sa v súlade s akým zákonom postupovali.
Starostka odpovedala, že zistí výsledok predmetnej situácie.
Starostka informovala prítomných, že v pondelok 6.3.2017 o 18:00 hod. sa v zasadačke OÚ
uskutoční stretnutie poslancov s firmou ALAS. Prizvala aj členov komisie pre ŽP.
P. JUDr. Vláčilíková sa pýtala kedy sa začne s rekonštrukciou cesty v „hornom konci“ po
prerábke vodovodu. Starostka odpovedala, že sú oslovené firmy a vyhlásené verejné
obstarávanie. Aj spoločnosť BVS kontaktovala starostku a hovorili, že budú betónovať ryhu
a pokračovať v rekonštrukcii cesty. V priebehu 10 dní bude informovať ako práce postupujú.
P. Čermáková M. a p. Blecha sa pýtali či voda, čo tiekla po ceste je zo starého vodovodného
systému alebo z nového. Starostka odpovedala, že volala BVS a oni hovorili, že je to voda
zo starého systému, prišli zatvorili kohútik a voda prestala tiecť.

P. Mikušová sa pýtala či sa urobilo overenie modrou vodou, čo sa plánovalo, nakoľko sa pri
rekonštrukcii vodovodu prerušila rúra na dažďovú vodu a teraz je jarok suchý. Obáva sa, že
keď sa urobí nová cesta môže ju dažďová voda podmyť.
Starostka odpovedala, že sa to môže s pomocu DHZ uskutočniť.
P. JUDr. Vláčilíková povedala, že ľudia sa dotazujú, keď sa bude robiť zberný dvor na bio
odpad či bude otvorený aj v sobotu. Starostka odpovedala, že kontajner na bio odpad je
zavretý lebo sa tam sypal aj iný odpad než ten, na ktorý je kontajner určený (kamene,
konáre,...).
P. Mgr. Novák navrhol prijať nového pracovníka aby fungoval zberný dvor tak ako má
a navrhol otvoriť otázku zamestnať ďalšieho pracovníka k Jurajovi Zmekovi.
Starostka odpovedala, že rozmýšľala vybaviť pracovníka cez ÚPSVaR. Keď sa poslal
zoznam občanov a skúšala osloviť niekoho, nikto nebol ochotný, musel by mať aj vodičský
preukaz na traktor. Riešilo by sa to zmenou v organizačnej štruktúre OÚ a zmenou rozpočtu
na položke mzdy.
Starostka navrhla porozmýšľať nad predajom starého traktora. Na najbližšom zasadnutí OZ
by sa mohla schváliť forma predaja a vyvolávacia cena.
P. Mgr. Novák navrhol traktor oceniť a na základe posudku by sa určila cena. Starostka
upozornila, že cena za posudok by bola vysoká a ak je predaj pod 10000€ posudok sa
nemusí vypracovať.
P. Čermáková M. sa pýtala či sa uvažuje aj nad kúpou fekálneho vozidla.
Starostka odpovedala, že áno, pripravuje sa to. Objem by bol 8m3.
P. Mikušová M. hovorila, že telefonovala s p. Ščasným (prevádzkovateľ ČOV). Navrhla
sedenie nad projektom ČOV. Ak sa bude rozširovať ČOV budú sa dať vyvážať fekálie zo
žúmp. Ak by bolo treba niečo zmeniť v projekte malo by sa to urobiť skorej ako sa podá
žiadosť na dotáciu. Zbytočne by sa získali peniaze na niečo čo nebude vyhovovať potrebám
obce.
Starostka odpovedala, že neodkanalizovaných je veľa domov, preto by sa tam vyvážalo aj
veľa žúmp. Teraz ČOV funguje, lebo sa zistilo aká chémia je dobrá a funguje.
P. Čermáková M. povedala, že ČOV môže fungovať na dva spôsoby. Možno pol roka to bude
ťažké ale po pol roku sa to bude dať nastaviť. Možno ani prevádzkovateľ nebude vedieť
povedať čo všetko treba dať do projektu.
P. Novák sa pýtal, že keď sa urobí cesta či zostanú peniaze na vybudovanie ďalšej vetvy
kanalizácie.
Starostka odpovedala, že ak by dostali peniaze dalo by sa to zrealizovať. Ak sa dajú všetky
financie na rozšírenie ČOV, muselo by sa čakať na dotáciu na kanalizácie.
Starostka obce Anna Čermáková poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
zasadnutie.
V Sološnici , 27.2.2017
Zapisovateľ : Erika Hubeková ______________________
Overovateľ : Stanislav Blecha________________________
JUDr. Magdaléna Vláčilíková __________________________

