Zápis zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Sološnica
Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica, 11.9.2017 o 18:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci: Stanislav Blecha, Mgr. Roman Chvíla, Marta Mikušová, PhDr. Jakub Okruhlica,
Marek Velšmid, Mgr. Novák Ľubomír, Ing. Marta Čermáková
Hlavný kontrolór obce : Ing.Anna Ševerová
Neprítomní: Bc. Dominik Ralbovský, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Zapisovateľ: Marta Kuklovská
Overovateľ: Marek Velšmid a Stanislav Blecha
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce a privítala všetkých poslancov. Oznámila, že sa
vyhotovuje zvukový záznam zo zasadnutia pre potreby zápisnice.
Ako zapisovateľa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) zo dňa 11.9.2017
určila Martu Kuklovskú a overovateľmi boli určení: Marek Velšmid a Stanislav Blecha.
Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie
programu
2. Schválenie dodatku č.1 k VZN 7/2015 o likvidácii o zneškodňovaní odpadových vôd
na území obce Sološnica a určenie poplatku za manipuláciu pri vývoze odpadových
vôd obecným fekálnym vozidlom
3. Schválenie VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a ŠJ...
4. Schválenie VZN o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň
5. Schválenie nájmu majetku vo vlastníctve obce Sološnica spoločnosti Agropartner spol.
s.r.o. podľa osobitného zreteľa
6. Prerokovanie žiadosti ZO Slovenského zväzu záhradkárov o umiestnenie meracieho
zariadenia v budove sklad , Sološnica č. 140 , prenájom majetku vo vlastníctve obce
podľa osobitného zreteľa
7. Prerokovanie žiadosti o prenájom resp. predaj parcely č. 232/1 p. Pacelt / p. Kaňka
8. Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní pri ZŠ Sološnica
9. Správy hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
10. Schválenie predsedu finančnej komisie
11. Zmluva s ÚPSVaR - § 50 j – zamestnanie dlhodobo nezamestnaných
12. Oslavy 650. výročia obce Sološnica
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) s c h v a ľ u j e

program rokovania podľa pozvánky
b) b e r i e n a v e d o m i e
určenie zapisovateľa Martu Kuklovskú a overovateľov : Marek Velšmid a Stanislav Blecha .
Za 7 prítomní poslanci : Stanislav Blecha, Mgr. Roman Chvíla, Marta Mikušová, PhDr. Jakub
Okruhlica, Marek Velšmid, Mgr. Novák Ľubomír, Ing. Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 2 poslanci : JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský

2. Schválenie dodatku č.1 k VZN 7/2015 o likvidácii o zneškodňovaní odpadových vôd
na území obce Sološnica a určenie poplatku za manipuláciu pri vývoze odpadových
vôd obecným fekálnym vozidlom
Starostka informovala poslancov, že prišli dve pripomienky k návrhu tohto dodatku. Ide
o pripomienku p.Martanoviča: z návrhu VZN nie je zrejmé, či sa môže platiť za likvidáciu
odpadových vôd aj prevodom.Starostka navrhla doplniť návrh VZN v bode 6 o písmeno c)
kde sa ustanoví, že poplatky možno uhradiť aj bezhotovostným prevodom na účet Obce
Sološnica na základe vystavenej faktúry. Pani Mikušová navrhla v bode 6b gramatické
úpravy. Hlavná kontrolórka odporučila doplniť vetu: Všetky ostatné ustanovenia VZN č.
7/2015 zostávajú v platnosti nezmenené. So všetkými návrhmi a doplneniami poslanci
súhlasili.
Starostka ďalej informovala, že na pracovnom stretnutí bol po rôznych zdôvodneniach
navrhnutý poplatok za manipuláciu pri vývoze odpadových vôd vo výške 10 € plus stočné
v zmysle platného VZN. Pani Mikušová hovorila, že ako slabinu vidí určenie objemu odpadu,
nakoľko je to len odhad. Starostka povedala, že na fekálnom voze je ukazovateľ objemu
a občania si nahlasujú veľkosť žumpy, ktorú si dávajú vyviezť.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
a) dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2015 o zneškodňovaní
odpadových vôd na území obce Sološnica s pripomienkami
b) poplatok za manipuláciu pri vývoze odpadových vôd obecným fekálnym vozidlom vo
výške 10 € za jeden vývoz, pričom za čistenie zneškodnených odpadových vôd sa účtuje
aj stočné v zmysle platného VZN obce Sološnica.
Za : 6 poslanci : PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav , Mgr. Chvíla Roman, Mgr.
Novák Ľubomír , Ing. Marta Čermáková
Proti : 1poslankyňa : Mikušová Marta
Zdržal sa : nikto
Neprítomní 2 poslanci : JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský

3. Schválenie VZN č. 1/2017 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, ŠKD a ŠJ...
Starostka oboznámila poslancov s tým, že pripravila nové VZN, nakoľko v pôvodnom bolo
viacero nedostatkov a nezrovnalostí a zo strany poslancov boli podané ústne návrhy, či by sa
nemalo upraviť školné a rozlíšiť medzi deťmi s trvalým pobytom v Sološnici a mimo
Sološnicu, prípadne rozlíšiť školné pre deti do 3 rokov. Návrh VZN bol zverejnený

termínoch a lehotách ustanovených zákonom na úradnej tabuli v obci a na internetovej
stránke obce. K návrhu VZN prišli pripomienky od pani Mikušovej, ktoré boli poslancom
zaslané pred zasadnutím OZ. Na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo pred zasadnutím OZ
bolo viacero návrhov na zvýšenie školného v MŠ a poslanci nemali jednotný názor. Starostka
navrhla pomocné hlasovanie. Poslanci hlasovali takto: za 15 € Velšmid , Blecha , Novák,
Mikušová, Okruhlica, za 13 € nikto, proti zvyšovaniu boli Čermáková a Chvíla. Preto do
návrhu doplníme sumu 15€ a za takýto návrh sa bude hlasovať.
Pani Mikušová pripomienkovala aj odhlasovanie zo stravy nakoľko nebolo jednotné
u školákov a škôlkarov a preto je navrhnutá zmena na rovnaké podmienky pre všetkých deti.
Po konzultácii s vedúcou školskej jedálne je to aj v praxi tak, že sa zo stravy môžu všetci
odhlásiť ráno v deň stravy, preto bol aj návrh upravený .
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
VZN č. 1/2017
- o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
Za 5 poslanci :, PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav , Mgr. Novák
Ľubomír , Mikušová Marta
Proti : 2 poslanci : Mgr. Chvíla Roman, Ing. Marta Čermáková
Zdržal sa : nikto
Neprítomní 2 poslanci : JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
4. Schválenie VZN o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň
Starostka oboznámila poslancov, že vo VZN nejde o nejaké veľké zmeny, iba je potrebné
schváliť nové VZN nakoľko bolo schválené ešte v roku 2005 a v roku 2014 bola novela
zákona. Plochy, ktoré sú určené na predvolebnú kampaň ostávajú tie isté, ako boli doteraz.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
VZN č. 2/2017 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň a umiestňovaní plagátov na
území obce Sološnica .
Za 7 prítomní poslanci : Mikušová Marta , PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha
Stanislav , Mgr. Chvíla Roman, Mgr. Novák Ľubomír , Ing. Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní 2 poslanci : JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
5.Schválenie nájmu majetku vo vlastníctve obce Sološnica spoločnosti Agropartner
spol.s.r.o. podľa osobitného zreteľa
Starostka informovala poslancov, že spôsob prenájmu – teda prenájom osobitným zreteľom už bol schválený na predchádzajúcom zasadaní. Na dnešnom zasadnutí sa majú vyhlásiť

pozemky za neupotrebiteľné a schváli sa prenájom. Informácia o prenájme týchto
pozemkov bola zverejnená už od 15.8.2017( podľa zákona je to potrebné aspoň 15 dní
pred zasadnutím ).
Aj doteraz na predmetných pozemkoch hospodári spoločnosť
Agropartner .Vzhľadom k tomu, že v súčasne platnej zmluve nie sú uvedené presné čísla
parciel, iba celková výmera je potrebné uzavrieť novú zmluvu . Pani Mikušová dala
pripomienku k tomu, ako sa dozvieme o prenájme pozemkov ďalšiemu nájomcovi a preto
navrhla dať do zmluvy, že prenajímateľ je oprávnený uzatvoriť podnájomnú zmluvu len so
súhlasom nájomcu. S touto pripomienkou súhlasia aj ostatní poslanci, preto bude do
nájomnej zmluvy doplnená.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) v y h l a s u j e
nasledujúci majetok vo vlastníctve obce - pozemky - za neupotrebiteľný:

LV
768
768
768
768
768
768
768
768
768
768
1500

Parc.č.
1521
2070
2192
2812
2814/18
3945
3952
4024/1
5130/2
5130/3
1460

Výmera podielu v m2
1823,00
7485,00
241,00
43501,00
11513,00
1061,00
74684,00
7344,00
6052,00
7840,00
41491,00
203035,00

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

b) s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov reg.“E“ KN , parc.č. 1521; 2070; 2192; 2812; 2814/18; 3945; 3952;
4024/1; 5130/2 ; 5130/3 vedených na LV č. 768 a parcely 1460 vedenej na LV č. 1500 na
Okresnom úrade v Malackách, spoločnosti Agropartner spol s.r.o. , IČO 34134000 so
sídlom na adrese : 906 36 Plavecké Podhradie 258 , podľa § 9a odst.9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. v celkovej cene 649,71 €/ rok .
Za 7 prítomní poslanci : Mikušová Marta , PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha
Stanislav , Mgr. Chvíla Roman, Mgr. Novák Ľubomír , Ing. Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní 2 poslanci : JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
6. Prerokovanie žiadosti ZO Slovenského zväzu záhradkárov o umiestnenie meracieho
zariadenia v budove sklad , Sološnica č. 140 , prenájom majetku vo vlastníctve obce
podľa osobitného zreteľa

Starostka oboznámila poslancov, že sa jedná o prenájom priestoru o veľkosti 1m2 v budove
skladu, kde sú umiestnené meracie zariadenia na odber elektriny ZO Slovenského zväzu
záhradkárov. Žiadosť od záhradkárov prišla v čase, keď budova nebola zapísaná v katastri ,
preto starostka vykonala všetky právne úkony. Budova bola vždy obecná a dnes je už
zapísané aj vlastníctvo obce, preto je možné zmluvu uzavrieť. Zámer prenajať túto časť
majetku bol zverejnený, neboli podané žiadne námietky.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) v y h l a s u j e
majetok obce : nehnuteľnosť : budova skladu , ktorá sa nachádza v k.ú. Sološnica na
parcele reg.“C“ KN parc.č. 1170/2, súpisné číslo 140 za neupotrebiteľný majetok obce
b) s c h v a ľ u j e
spôsob prenájmu majetku obce Sološnica nehnuteľnosti : budova skladu, ktorá sa
nachádza v k.ú. Sološnica na parcele reg.“C“ KN parc.č. 1170/2, súpisné číslo 140 podľa §
9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný
osobitného zreteľa , ktorý je zdôvodnený skutočnosťou, že v danej nehnuteľnosti sa
nachádzajú elektromery ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Sološnica – Na jamách
a prichádza k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.
c) s c h v a ľ u j e
prenájom nehnuteľnosti : budova skladu , ktorá sa nachádza na parcele reg.“C“ KN parc.č.
1170/2, súpisné číslo 140 v k.ú. obce Sološnica, vedenom katastrálnym odborom
Okresného úradu v Malackách na LV č. 768 vo výmere 1m2 ZO Slovenského zväzu
záhradkárov, Sološnica – Na jamách v hodnote 20 €/ m2/ rok v celkovej cene 20 € / rok
na dobu 20 rokov .
Za 7 prítomní poslanci : Mikušová Marta , , PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha
Stanislav , Mgr. Chvíla Roman, Mgr. Novák Ľubomír , Ing. Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní 2 poslanci : JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
7. Prerokovanie žiadosti o prenájom resp. predaj parcely č. 232/1 p. Pacelt / p. Kaňka
Poslanci boli mailom oboznámení s opätovnými žiadosťami rodiny Paceltovej a Kaňkovej
a preto ich starostka vyzvala na vyjadrenie sa, prípadne na návrh riešenia žiadostí, nakoľko
tieto žiadosti boli už prerokovávané na zasadnutí , no neboli schválené. Ďalej prečítala
zdôvodnenie žiadosti rodiny Paceltovej na prenájom pozemku ako parkovacieho miesta,
keďže pred ich domom nie je priestor na parkovanie a nechcú zasahovať parkovaním do
cestnej komunikácie a zabraňovať plynulému chodu a bezpečnosti cestnej premávky. Ďalej
starostka vyzvala žiadateľa-p.Pacelta, aby zdôvodnil, čo ich viedlo k opätovnému podaniu
žiadostí. Pán Pacelt povedal, že teraz sa jedná iba o polovicu pozemku a nie je tam iný
zámer, iba že chce parkovať na ploche, ktorá mu je prenajatá. Pani Kaňková povedala, že sa
to už riešilo veľakrát a oni sa o ten pozemok starali a platili zaň aj daň a preto si myslí, že má
právo na kúpu pozemku. Starostka navrhla vyhlásiť tento majetok za upotrebiteľný ,aby sa s
ním nenakladalo .. Pán Blecha sa spýtal, čo bude obec s ním robiť. Starostka povedala, že je
aj iný majetok takto vedený, iba nie je takto vyhlásený. Pán Blecha navrhol odpredať
pozemok ako neupotrebiteľný rodine Kaňkovej. Starostka sa ďalej spýtala, či je problém,
nechať to v takom stave ako je to teraz a rodiny by tento pozemok užívali spoločne. Pán
Pacelt povedal, že pokiaľ tam môže parkovať, tak s tým nemá problém. Pani Kaňková

nesúhlasila z dôvodu, že keď oni pôjdu na pozemok napr. nákladným autom a bude tam
zaparkované auto, bude zháňať susedov, aby si preparkovali auto, aby sa nepoškodilo.
Starostka ďalej prečítala žiadosť rodiny Kaňkovej, aby ich žiadosť bola prednesená na OZ
a aby sa o nej hlasovalo v znení ako ju predložili a to podľa § 138 ods.9a písm.b, že Obec
môže predať priamym predajom pozemok priľahlý k pozemku zastavanému stavbou. Pani
Kaňková povedala, že tam v čase žiadosti stála stavba. Starostka povedala, že je na
posúdení poslancov, ktorý pozemok určia ako priľahlý a nie je na to právo, že to musia
automaticky predať podľa osobitného zreteľa.
Návrh na uznesenie : uznesenie nie je prijaté
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
vyhlasuje
majetok obce : novovytvorená parcela č. 232/ 88 odčlenená od parcely reg. „C“ KN č.
232/1 ostatná plocha za upotrebiteľný majetok obce , vzhľadom k tomu, že je využívaný
ako verejné priestranstvo
Za 2 poslanci : PhDr. Okruhlica Jakub, Ing. Marta Čermáková
Proti : 3 poslanci: Mikušová Marta, Velšmid Marek , Blecha Stanislav
Zdržal sa 2 poslanci: Mgr. Chvíla Roman , Mgr. Novák Ľubomír
Neprítomní 2 poslanci : JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský

Pred ďaľším hlasovaním sa pán Novák spýtal, či sa môže predávať alebo prenajímať
majetok, ak nebol vyhlásený za upotrebiteľný ani neupotrebiteľný majetok. Hlavná
kontrolórka povedala, že sa ide hlasovať za žiadosti, teda či a ktorou žiadosťou sa budú
zaoberať. Pani Mikušová povedala, že vo VZN o nájmoch sa pozemky vôbec nespomínajú.
HK navrhla, že sú dve možnosti, keďže prišli dve žiadosti vidí tu priestor na trhové prostredie
alebo už jedine na predaj či prenájom podľa osobitného zreteľa. V prípade žiadosti rodiny
Kaňkovej podľa udávaného odstavca b, ide o prípad ak sa naraz predáva pozemok
zastavaný stavbou spolu s priľahlým pozemkom. Pani Kaňková povedala, že takto je
postavený zákon, že ja si to vysvetlím inak ako si to vysvetlíte vy a preto chce, aby sa
hlasovalo za ich žiadosť tak, ako bola podaná. HK navrhla riešiť to napr. tým, že sa vyhradia
dve parkovacie miesta. Starostka povedala, že Kaňkovci to nechcú na parkovanie, ale ako
vjazd na pozemok a chcú to celé a to je problém. Pani Mikušová povedala, že Kaňkovci to
chcú celé, pretože podľa výmery na LV im tie m2 patria, celé roky platili za to dane a užívali
to ako jeden celok. Starostka povedala, že ak urobil chybu kataster, alebo niekto iní, tak by to
mal aj vyriešť a nie obec. Potom by sa nemuselo nič predávať. Poslanec Novák povedal, že
ak to je ich, nech to dajú na súd a obec s tým nič nemá. Pani Kaňková hovorila, že to
nechcela hnať do extrémov a súdiť sa a chce to normálne odkúpiť a bolo by to jednoduchšie
pre obec aj pre nás. P. Novák podotkol, že je tu aj ďalšia žiadosť rodiny Paceltovej a preto
nie je jednoduché a jednoznačné rozhodnúť. Pani Kaňková povedala, že tu žije a pre obec
bola vždy ochotná urobiť veľa a teraz chce niečo kúpiť od obce a je to problém. Berie to tak,
že ona to dáva do obce s tým, že sa to využije na ďalšie dobré veci. Pán Blecha navrhol, aby
sa išlo hlasovať ďalej.
Návrh na uznesenie : uznesenie nie je prijaté
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť p. Pacelta a manželky o dlhodobí nájom majetku obce: novovytvorená parcela č. 232/
88 odčlenená od parcely reg. „C“ KN č. 232/1
Za : 1 poslankyňa : Ing. Marta Čermáková
Proti : 2 poslanci : Blecha Stanislav, Mikušová Marta

Zdržal sa : 4 poslanci: Mgr. Chvíla Roman, PhDr. Okruhlica Jakub, Mgr. Novák Ľubomír, Velšmid
Marek
Neprítomní : 2 poslanci : Bc. Dominik Ralbovský , JUDr. Magdaléna Vláčilíková

Návrh na uznesenie : uznesenie nie je prijaté
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
žiadosť p. Kaňku a manželky o odpredaj majetku obce: novovytvorená parcela č. 232/ 88
odčlenená od parcely reg. „C“ KN č. 232/1
Za 3 poslanci :Mikušová Marta , Velšmid Marek, Blecha Stanislav
Proti : nikto
Zdržal sa: 4 poslanci: PhDr. Okruhlica Jakub ,Mgr. Chvíla Roman, Ing. Marta Čermáková, Mgr.
Novák Ľubomír
Neprítomní: 2 poslanci Bc. Dominik Ralbovský , JUDr. Magdaléna Vláčilíková

8. Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní pri ZŠ Sološnica
Starostka informovala o tom, že z enviromentálneho fondu, kde sa predkladala žiadosť
o výmenu okien neprišla odpoveď a to znamená, že žiadosť nebola schválená. Preto
starostka navrhla, aby sa spolu s rekonštrukciou sociálnych zariadení, ktoré budú
financované z finančného daru z CRH (Slovensko) a.s. urobila aj výmena okien. aby bola
táto časť zrekonštuovaná kompletne.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
a) s rekonštrukciou sociálnych zariadení a šatní pri ZŠ Sološnica
b) s financovaním tejto rekonštrukcie z obecného rozpočtu vo výške 5.000 €
Za 7 poslanci : Mikušová Marta , PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav ,
Mgr. Chvíla Roman, Mgr. Novák Ľubomír , Ing. Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní 2 poslanci : JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
9. Správy hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
Hlavná kontrolórka predniesla správu o vykonaných kontrolách predpisov a interných noriem
pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v ZŠ Sološnica a
na OcÚ Sološnica . Oznámila, že sa nenašli nijaké vážne porušenia predpisov.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
berie na vedomie
správy o výsledku vykonaných kontrol dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných noriem pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v ZŠ Sološnica a na OcÚ Sološnica .
Za 7 poslanci : Mikušová Marta , PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav ,
Mgr. Chvíla Roman, Mgr. Novák Ľubomír , Ing. Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

Neprítomní 2 poslanci : JUDr. Magdaléna Vláčilíková, Bc. Dominik Ralbovský
10. Voľba predsedu finančnej komisie
Vzhĺadom k tomu, že p.Chvíla sa na júnovom zasadnutí vzdal funkcie predsedu tejto
komisie, je potrebné zvoliť nového predsedu. Vzhľadom na zloženie komisie oslovila jej
členku a poslankyňu pani Vláčilíkovú. Tá je však už v rade ZŠ a MŠ. Starostka navrhla za
predsedu finančnej komisie Dominika Ralbovského. Ten súhlasil.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
vol í
predsedu komisie pre financie a správu majetku Bc. Dominika Ralbovského .
Za : 7 poslanci : Mikušová Marta , PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav,
Mgr. Chvíla Roman, Mgr. Novák Ľubomír , Ing. Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 2 poslanci : Bc. Dominik Ralbovský, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
11. Zmluva s ÚPSVaR - § 50 j – zamestnanie dlhodobo nezamestnaných
Starostka informovala poslancov o možnosti zamestnávania dlhodobo nezamestnaných na
dobu 9 mesiacov, pričom obec má s ním uzatvorenú pracovnú zmluvu a ÚPSVaR prispieva
na všetky náklady spojené so mzdou vo výške 80% ceny práce. Takto by úrad zamestnával 2
ľudí.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
berie na vedomie
informáciu o uzatvorení dohody Obce Sološnica s ÚPSVaR Malacky o poskytnutí príspevku
na podporu zamestnanosti na 2 pracovné miesta vytvorené na OcÚ v Sološnici .
Za : 7 poslanci : Mikušová Marta , PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav
, Mgr. Chvíla Roman, Mgr. Novák Ľubomír , Ing. Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 2 poslanci : Bc. Dominik Ralbovský, JUDr. Magdaléna Vláčilíková

12. Oslavy 650. výročia obce Sološnica
Starostka navrhla pri príležitosti 650. výročia obce udeliť Cenu obce Sološnica Mgr.
Ferdinandovi Foltýnkovi za celoživotnú prácu a udržiavanie historického dedičstva obce.
Pán Foltýnek sa už v minulosti zaslúžil o vydanie knihy o Sološnici , brožúry o výstavbe KD
a v tomto roku doplnil ďalšiu brožúru o histórii našej obce. Pripravil viacero výstav.
Neprehliadnuteľná je jeho celoživotná práca.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
udelenie Ceny obce Sološnica Mgr. Ferdinandovi Foltýnkovi za celoživotnú prácu a
udržiavanie historického dedičstva obce pri príležitosti 650. výročia od prvej písomnej
zmienky o obci

Za : 7 poslanci : Mikušová Marta , PhDr. Okruhlica Jakub, Velšmid Marek, Blecha Stanislav
, Mgr. Chvíla Roman, Mgr. Novák Ľubomír, Ing. Marta Čermáková
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 2 poslanci : Bc. Dominik Ralbovský, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Na záver ešte starostka informovala o výstave a krste brožúrky o osobnostiach, ktoré žili
v Sološnici a o Krumpolovom dni a na túto akciu pozvala všetkých prítomných poslancov.
Požiadala ich o rozdanie pozvánok dôchodcom. Potom poďakovala všetkým prítomným
a ukončila zasadanie OZ.

V Sološnici, 18.9.2017

Zapisovateľ : Marta Kuklovská ___________________________

Overovateľ: Marek Velšmid _____________________________
Stanislav Blecha _______________________

