Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Sološnica

Obec Sološnica, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica, 18.6.2018 o 18:00 hod.
Prítomní:
Starostka obce: Anna Čermáková
Poslanci (šiesti) : Stanislav Blecha, Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid
Hlavný kontrolór obce : Ing. Anna Ševerová
Zapisovateľ: Marta Kuklovská
Neprítomní:
Poslanci (traja) : Mgr. Ľubomír Novák, PhDr.Jakub Okruhlica, JUDr. Magdaléna Vláčilíková
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Anna Čermáková
1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce a privítala všetkých poslancov aj prítomných
občanov, ktorým poďakovala za ich účasť v takom hojnom počte. Skonštatovala, že sa traja
poslanci ospravedlnili a prítomných je 6 poslancov a teda sú uznášaniaschopní. Oznámila,
že sa vyhotovuje zvukový záznam zo zasadnutia pre potreby zápisnice.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
Ako zapisovateľa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) zo dňa 18.6.2018
určila Martu Kuklovskú a overovateľmi boli určení: Stanislav Blecha, Ing. Marta Čermáková
Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
Správa o zápise žiakov do MŠ a ZŠ Sološnica a o výsledku inšpekcie v ZŠ
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018
Prerokovanie žiadosti p. Hegedüsa – zámer zámeny časti pozemkov par.č. 772/2
a parc.č. 367/1
6. Prerokovanie žiadosti Lesy SR š.p. Umiestnenie pozemkov v územnoplánovacej
dokumentácii a zmena ich funkčného využitia
7. Záverečný účet obce Sološnica, stanovisko HK a správa audítora k záverečnému
účtu
8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018
9. Prerokovanie žiadosti spoločnosti ConDIAG s.r.o. o stavebné úpravy v prenajatých
priestoroch
10. Voľby do orgánov samosprávy obce
- určenie počtu volebných obvodov
- určenie počtu poslancov
- určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

11. Rôzne ( oprávnená osoba na prevádzkovanie pohrebiska, kamerový systém,
hasičská zbrojnica a iné)
12. Záver
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 : Stanislav Blecha, Ing.
Marta Čermáková
hlasovanie :
Za : 6 prítomní poslanci: Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta Mikušová,

Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, Stanislav Blecha
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní: 3 poslanci : Mgr. Ľubomír Novák, PhDr.Jakub Okruhlica, JUDr. Magdaléna

Vláčilíková
3. Správa o zápise žiakov do MŠ a ZŠ Sološnica a o výsledku inšpekcie v ZŠ
Starostka vyzvala zástupkyńu riaditeľky MŠ p. Ebradu, aby informovala o zápise detí do MŠ.
Zápisu sa zúčastnilo 19 detí. Z tohto počtu sú : 4 deti 5-ročné, 7 detí 3 a 4-ročných a 6 deti
je 2,5- ročných. 2 deti sú dvojročné, ktoré majú záujem o nástup do materskej školy v
januári 2019. 17 detí má záujem nastúpiť do MŠ 3.9.2018. Počet detí, ktoré v súčasnosti
navštevujú MŠ a budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní je 33. Celkový počet detí,
ktoré budú navštevovať MŠ v školskom roku 2018/2019 bude 52. Starostka informavala
o tom, že dve pani učiteľky skončili pracovný pomer a je vyhlásené výberové konanie.
P.Mikušová povedala, že má informácie o tom, že učiteľky majú zmluvy na dobu určitú
a preto odchádzajú. Starostka povedala, že bola ponúknutá zmluva na dobu neurčitú, ale
neprišlo k zmene rozhodnutia. P.Čermáková Marta sa pripojila s tým, že sa dosť bojovalo
o otvorenie tretieho pavilónu a je predpoklad naplnenia všetkých troch tried MŠ, keďže
pôrodnosť v Sološnici je dosť vysoká a pomohlo by to aj stálym učiteľkám, aby nemuseli
stále zaúčať nové a preto by bolo možno dobré uvažovať o zmluvách na dobu neurčitú.
P.Mikušová sa ďalej informovala, koľko detí chodí do MŠ z okolitých obcí. Pani učiteľka
Ebrada povedala, že ich je asi 4-5. Starostka skonštatovala, že to síce nie je veľa detí, ale
obec chce prioritne umiestňovať deti z našej obce, nakoľko na to idú obecné financie a
financie vydané na zaučenie nových učiteliek sú podstatne nižšie ako na prevádzku tretieho
pavilónu, ktorý by mal byť otvorený pre deti z iných obcí. Tiež sa už v minulosti riešilo, či by
nemala byť rozdielna cena školného pre deti z našej obce a z iných obcí, ale na to nebola
ochota na dohodu.
Ďalej starostka prečítala mailovú správu, v ktorej sa riaditeľ ZŠ ospravedlnil z účasti na
zasadaní OZ z vážnych rodinných dôvodov a tiež zaslal stručné informácie o výsledku
inšpekcie, ktorá bola vykonaná v ZŠ, kde pri kontrole riadenia neboli zistené nedostatky, pri
výchovno-vzdelávacom procese okrem drobných formálnych nedostatkov neboli zistené

žiadne ďalšie závažné porušenia. Odchádzajú tri učiteľky a preto je obava, či bude škola
schopná fungovať optimálne aj v ďalšom šk.roku. Starostka prečítala správu o zápise detí do
ZŠ. Počet detí, ktoré prišli na zápis je 23, jedno dieťa dostalo odklad a k septembru by teda
malo nastúpiť 22 detí do 1.ročníka ZŠ. P.Čermáková Marta hovorila, že na Rade školy
p.riaditeľ oznámil, že neodchádza z funkcie riaditeľa a za tri odchádzajúce učiteľky má
plnohodnotnú náhradu. P.Čermáková sa vyjadrila, že ju mrzí, že nové učiteľky majú byť
z iných obcí a u nás sú tiež kvalifikované učiteľky, ktoré nedostali možnosť sa tu zamestnať.
Starostka ešte informovala, že sme získali dotáciu na učebne v ZŠ vo výške 120.519,77 €.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
berie na vedomie
a) správu o zápise žiakov do MŠ v Sološnici a 1. ročníka ZŠ Sološnici a výsledku
inšpekcie v ZŠ
Sološnica
b) informáciu o schválenej žiadosti na nenávratný fnančný príspevok vo výške
maximálne 120 519,77 € na vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia
odborných učební v ZŠ Sološnica
hlasovanie :
Za: 6 prítomní poslanci: Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, Stanislav Blecha
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 3poslanci : PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Ľubomír Novák, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková
4.Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018
Ekonómka Marta Bordáková prečítala

návrh na zmenu rozpočtu. Starostka oboznámila

poslancov o tom, že sa FK Sološnica predložil na preplatenie faktúru za autobus, ktorá bola
podstatne vyššia oproti minulosti

a preto vyzvala zástupcov futbalistov na vyjadrenie

k zvýšeným nákladom. Pán Frühauf sa vyjadril, že pribudlo ďalšie družstvo malých detí
(máme 1 družstvo seniorov a 3 družstvá detí), čiže výdavky na cestovné na futbalové zápasy
pre viac družstiev sa zvýšil. Starostka požiadala poslancov o vyjadrenie, či sme ochotný
preplácať cestovné pre všetky družstvá. Keďže nikto nebol proti, dohodlo sa preplácanie
v plnom rozsahu samozrejme po skontrolovaní a odsúhlasení faktúry futbalistami. Pán Rybár
upozornil, že mládežníci si chodia na multifunkčné ihrisko kopať loptu, ale nehrajú kolektívne
hry ako futbal, ale iba kopú bez zmyslu na bránky, čím ihrisko ničia. Starostka navrhla toto
riešiť priamo s konkrétnymi rodičmi detí. Keďže neboli ďalšie pripomienky k zmene rozpočtu
pristúpilo sa k hlasovaniu.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a)b e r i e n a
zmenu rozpočtu

vedomie

Bežný rozpočet - príjmy:
Ekonomi
cká
klasifkác
ia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

292

Príjmy z náhrad poist. plnenia
(884,57 €, dobropisy
(elektrika) 440,14€
Bežné granty – (CRH 4000 €krump.deň, BSK-1 000 €
krump. deň, PO 3 000 €)
Spolu:

0,00

+
1 324,71

1 324,71

0,00

+
8 000,00

8 000,00

0,00

+
9 324,71

9 324,71

311

Kapitálový rozpočet - príjmy:
Ekonomic
ká
klasifkáci
a

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

320

Kapitálový grant CRH, BSK31 500 €, BSK– verejné
osvetlenie, SFZ - 10 000 €
rekonštr. soc. zariad. –
budova ihriska , BSK–
skvalitnenie techn.
vybavenia odbor. učební
120519,77 ZŠ
Spolu:

0,00

+
162 019,7
9

162 019,7
9

0,00

+
162 019,7
9

162 019,7
9

Bežný rozpočet – výdavky:
Funkčná
klasifká
cia

Ekonomi
cká
klasifkác
ia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upraven
ý
rozpoče
t

03 200

630

920,00

+ 3 000,00

08 200

630

PO(hasiči-dotácia)materiál
CRH, BSK-krumpol.
deň

0,00

+ 5 000,00

920,00

+
8 000,00

3 920,0
0
5 000,0
0
8 920,
00

Spolu:

b)s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 v súlade s § 14 odst. 2 písm.
b, c
Bežný rozpočet – výdavky:
Funkčná
klasifká
cia

Ekonomi
cká
klasifkác
ia

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

04 600
05 200

630
630

Oprava zábradlia
ČOV- mat.
(dúchadlá)

850,00
2 000,00

+ 200,00
+ 1000,00

1 050,00
3 000,00

2 850,00

+ 1 200,0
0

4 050,0
0

Spolu:

Kapitálový rozpočet - príjmy:
Ekonomic
ká
klasifkáci
a

Názov

Schválený
rozpočet

Úprava

Upravený
rozpočet

230

Predaj pozemkov (bytovka
494)
Spolu:

0,00

+
3 483,11
+
3 483,11

3 483,11

0,00

3 483,11

Kapitálový rozpočet - výdavky:
Funkčná
klasifkáci
a

Ekonomi
cká
klasifká
cia

Názov

Schvále
ný
rozpočet

Úprava

Upraven
ý
rozpočet

06 200

713

0,00

06 400

717

Kamerový systém
(dotácia 10 000 €)
Verejné osvetlenie
(CRH, BSK)

12 590,
38
59 500,
00

08 100

717

Rekonštr. soc.
zariadení na budove na
ihrisku (10 000€
dotácia, 3 334 €
spoluúčasť)

0,00

+12
590,38
+
31 500,0
0
+
13 334,0
0
+57 424
,38

85 424
,38

Spolu:

28 000,
00

28 000
,00

13 334,
00

c) s ú h l a s í
s fnancovaním autobusovej dopravy pre FK v Sološnici v plnom rozsahu
hlasovanie :

Za: 6 prítomní poslanci: Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, Stanislav Blecha
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 3poslanci : PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Ľubomír Novák, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková
5. Prerokovanie žiadosti p. Hegedüsa – zámer zámeny časti pozemkov par.č. 772/2
a parc.č. 367/1
Starostka oboznámila poslancov o zámere zámeny časti pozemkov. Ide o pozemok pred
domom vo výmere 3 a 8m2. Keďže nemal nikto žiadne výhrady pristúpilo sa hneď
k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
súhlasí
so zámerom výmeny pozemkov podľa žiadosti p.Hegedüsa Mária, bytom
P.Horova 18, Bratislava
hlasovanie :
Za: 6 prítomní poslanci: Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, Stanislav Blecha
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 3poslanci : PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Ľubomír Novák, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková,
6. Prerokovanie žiadosti Lesy SR š.p. Umiestnenie pozemkov v územnoplánovacej
dokumentácii a zmena ich funkčného využitia
Starostka informovala o žiadosti š.p. Lesy SR o stanovisko v zmysle ÚP o priestorovom
a funkčnom usporiadaní pozemkov. Ide pravdepodobne o scelenie pozemkov, ktoré sa po
zámene dostanú do vlastníctva ALASu. Komisia pre životné prostredie sa venovala tejto
žiadosti a p.Mikušová objasnila prítomným, že podľa parcelných čísel sa jedná o parcely, kde
chce ALAS rozšíriť dobývacie územie. Táto ich snaha trvá už cca 10 rokov a preto sa
komisia rozhodla navrhnúť prijať uznesenie k zámeru využitia tejto parcely a toto uznesenie
bude aj súčasťou odpovede š.p. Lesy SR a ostatným orgánom štátnej správy. Táto zmena
využitia pozemkov môže mať zásadný vplyv na kvalitu života a životného prostredia v obci.
P.Mikušová tiež spomenula, že vie o tom, že na VÚC sa tiež konajú kroky v rámci ÚP VÚC
v tejto veci, aby sa nepribližovali obytné zóny k dobývacím priestorom. Ďalej starostka
povedala, že toto naše vyjadrenie Lesy potrebujú k zmene lesného pozemku na ostatné
plochy a k zápisu GP do katastra. P.Chvíla pripomenul, že Lesy požadujú odpoveď na
usporiadanie a funkčné využitie pozemkov. Starostka vysvetlila, že uznesenie bude len
prílohou k odpovedi. Pani Jánošíková spomenula, že obec už riešila využitie týchto

pozemkov a chcela ich vyhlásiť za obecné chránené územie. Starostka povedala, že to nie je
možné bez súhlasu vlastníka pozemkov. Po skonštatovaní, že treba naďalej vytrvať v snahe
ochrániť tieto pozemky pred rozširovaním dobývacieho územia poslanci pristúpili
k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s prihliadnutím na § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A) k o n š t a t u j e
že predložený zámer Lesov Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Šaštín
predstavuje mimoriadne závažnú zmenu, ktorá môže negatívne ovplyvniť
základné otázky života obce Sološnica, vrátane kvality životného prostredia a
kvality života obyvateľov obce Sološnica.
B) v y j a d r u j e n e s ú h l a s
so zámerom Lesov Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Šaštín z
nasledovných dôvodov:
Konečným výsledkom tohto zámeru, uskutočneného v záujme rozšírenia
dobývacieho priestoru v ložisku melafýru bude odstránenie morfologickej a
vegetačnej prirodzenej bariéry horského hrebeňa v lokalite Peterklín, západne od
hrebeňa kóty, ktorý oddeľuje intravilán obce od súčasného dobývacieho priestoru
na ťažbu melafýru so sprievodnými negatívnymi účinkami na okolie. V dôsledku
toho dôjde
a) k nevratnej zmene vzhľadu krajiny dotknutého územia,
b) k zvýšeniu emitácie prachových častí z dobývania, úpravy aj dopravy
nerastných surovín do širokého otvoreného okolia,
c) k nárastu impulzného hluku pri odstreloch a pri strojnom spracovaní a
úprave vyťaženej suroviny s priamym dopadom na obec,
d) k zmene vizuálneho dopadu najmä smerom na obec,
e) k zvýšeniu svetelného smogu, nakoľko dobývací priestor je permanentne
osvetlený
C) k o n š t a t u j e,
že z dôvodov zmiernenia vyššie uvedených nepriaznivých vplyvov povrchovej
ťažby surovín bol doterajší dobývací priestor riešený v hraniciach tak, aby
rešpektoval prirodzenú morfológiu a bariérny efekt horského hrebeňa v lokalite
Petrklín voči dopadom dobývania a spracovania melafýru na obec Sološnica.
D) k o n š t a t u j e,
že účinky, uvedené pod písm. B) tohto uznesenia negatívne ovplyvnia územie
lokality Petrklín, ktorú považuje za mimoriadne vzácnu z hľadiska ochrany
biotopov národného aj európskeho významu a chránených živočíchov, ktoré by si
malo zachovať charakter prírodnej lokality.
E) ž i a d a
Lesy Slovenskej republiky, š.p., posúdiť zmenu funkčného využitia územia v rámci
procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a to aj s osobitným dôrazom na zhodnotenie kumulatívneho
vplyvu ťažby surovín v okolí obce aj z dobývacích priestorov Vajarská a ťažby
silikátových slieňov v obci Sološnica CRH( Slovensko) a.s.

hlasovanie :
Za: 6 prítomní poslanci: Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, Stanislav Blecha
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 3poslanci : PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Ľubomír Novák, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková,
7. Záverečný účet obce Sološnica, stanovisko HK a správa audítora k záverečnému
účtu
Starostka oznámila, že záverečný účet obce bol zverejnený na webovom sídle aj úradnej
tabuli obce a neboli k nemu žiadne pripomienky ani zo strany občanov ani poslancov a preto
odovzdala slovo hlavnej kontrolórke. HK povedala, že záverečný účet bol overený auditorom,
ktorý uviedol, že záverečný účet bol bez závad. Kontrolórka predniesla správu a stanovisko
k záverečnému účtu a skonštatovala, že obec hospodárila v r.2017 v súlade zo
zákonom.s prebytkom 144.123,39 € a navrhla jeho presunutie do rezervného fondu. Ďalej
uviedla, že nenašla žiadne nezrovnalosti počas rozpočtového roka a obec hospodárila
v súlade s rozpočtom.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2017.
b) berie na vedomie správu audítora za rok 2017.
c) schvaľuje Záverečný účet obce k 31.12.2017 a celoročné hospodárenie obce
Sološnica bez výhrad
d) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
rezervného fondu vo výške 144 123,39 EUR.

hospodárenia

na

tvorbu

hlasovanie :
Za: 6 prítomní poslanci: Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, Stanislav Blecha
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 3poslanci : PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Ľubomír Novák, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková,

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018
Starostka informovala, že plán kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018 bol zverejnený na
webovom sídle a úradnej tabuli obce. Hlavná kontrolórka oznámila, že v druhom polroku
plánuje iba jednu veľkú kontrolu a to plnenie uznesení OZ z minulého roku.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2018
hlasovanie :
Za: 6 prítomní poslanci: Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, Stanislav Blecha
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 3poslanci : PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Ľubomír Novák, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková
9. Prerokovanie žiadosti spoločnosti ConDIAG s.r.o. o stavebné úpravy v prenajatých
priestoroch
Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou spoločnosti ConDIAG o povolenie zatepliť
jednu miestnosť v prenajatých priestoroch systémom nalepenia polystyrénu na vnútorné
steny a vyvedenie klimatizácie na vonkajšiu stenu. Zo strany poslancov neboli žiadne
námietky a preto sa pristúpilo k hlasovaniu.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
súhlasí
so stavebnými úpravami v nebytovom priestore na adrese Sološnica 488,
ktorých prenajímateľom je spoločnosť ConDiag s.r.o. v zmysle predloženej
žiadosti, bez nároku odpočtu nákladov z nájomného
hlasovanie :
Za: 6 prítomní poslanci: Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, Stanislav Blecha
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 3poslanci : PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Ľubomír Novák, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková
10. Voľby do orgánov samosprávy obce
- určenie počtu volebných obvodov
- určenie počtu poslancov
- určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
Starostka informovala, že pred novembrovými voľbami do samosprávy obce je treba schváliť
počet volebných obvodov, počet poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu a preto navrhla
1 volebný obvod, 9 poslancov a celý úväzok na celé funkčné obdobie pre starostu. Keďže
neboli žiadne pripomienky k prednesenému návrhu starostka prečítala návrh na uznesenie.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
určuje
pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018
a) jeden volebný obvod
b) 9 poslancov obecného zastupiteľstva
c) rozsah výkonu funkcie starostu na celý úväzok na celé funkčné obdobie 20182022
hlasovanie :
Za: 6 prítomní poslanci: Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, Stanislav Blecha
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 3poslanci : PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Ľubomír Novák, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková
11. Rôzne ( oprávnená osoba na prevádzkovanie pohrebiska, kamerový systém,
hasičská zbrojnica a iné)
Starostka informovala poslancov o riešení prevádzky pohrebiska. Keďže školenie odborne
spôsobilej osoby momentálne nie je dostupné, starostka povedala, že sa skontaktovala
s p.Polčicovou z Dubovej, ktorá toto oprávnenie má a vykonáva túto činnosť pre viaceré
obce a navrhla uzavrieť s ňou dohodu o vykonaní práce. Ostatné činnosti s údržbou
a prevádzkou cintorína by si zabezpečovala obec ako prevádzkovateľ a výkopové práce aj
s pohrebnými úkonmi by vykonávala pohrebná služba podľa výberu pozostalých. Spoločnosti
Ecker bola doručená výpoveď z mandátnej zmluvy ako bolo odsúhlasené na ostatnom
zastupiteľstve.
Ďalej starostka informovala, že je už rozšírený kamerový systém, napr. na ihrisku je kamera
natočená na multifunkčné ihrisko, aby bolo možné kontrolovať, či nedochádza
k poškodzovaniu obecného majetku. Ďalšie kamery sú umiestnené pri MŠ, ZŠ,
hospodárskom dvore, na hlavnej ceste – smer Pl.Podhradie a na námestí pri kostole.
Ďalším bodom rôzneho bolo riešenie rekonštrukcie HZ. Pred dvomi týždňami bolo zvolané
pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili traja poslanci a prejednávala sa rekonštrukcia
starej HZ, na ktorú hasiči chceli získať štátnu dotáciu vo výške 30.000 €. Stavebný projekt je
však navrhnutý vo výške cca 290.000 €, čo je veľmi vysoká suma a preto s ňou OZ
nesúhlasí. Hľadali sa možnosti nového umiestnenia HZ prípadne zmenšenia pôvodného
návrhu rekonštrukcie HZ a tiež možnosti zníženia nákladov na stavbu. Veliteľ HZ Ján
Ralbovský predložil návrh stavby novej HZ vedľa garáže pri hospodárskom dvore. Táto by
bola jednopodlažná s dvomi garážami a je tu tiež ľahší prístup k inžinierskym sieťam. Týmto
by sa podľa neho značne znížili náklady, či už na inžinierske siete, ktoré sú v tejto lokalite
dostupnejšie alebo tiež, že sa nemusí stavať ďalšie poschodie. Odhad na stavbu tejto HZ je
cca 150.000 €. P.Chvíla povedal, že cena je len odhadnutá a bolo by potrebné ju mať presne
nakalkulovanú, aby sa k tomu mohli vyjadriť. P.Blecha navrhol zaoberať sa otázkou, či
chceme riešiť rekonštrukciu starej HZ v menšom rozsahu alebo novú zbrojnicu. P.Mikušová
upozornila, že ak by sa stavala nová HZ na terajšom hospodárskom dvore, je potrebné

k nákladom pripočítať aj hodnotu presunutia a vybudovania nového hospodárskeho dvora.
P.Čermáková navrhla, aby sa všetci poslanci vyjadrili, či vôbec je záujem niečo s HZ robiť
a akú sumu sú ochotní schváliť. Po dlhšej diskusii sa všetci vyjadrili, že chcú niečo v záujme
zbrojnice robiť. P.Blecha navrhol dať urobiť štúdiu na dve varianty HZ, aby bol jasný
rozpočet. Nakoniec po dlhej diskusii dal p.Velšmid návrh na uznesenie, že OZ poveruje
starostku na zadanie predbežného rozpočtu na výstavbu novej hasičskej zbrojnice
a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v menšom rozsahu. Pristúpilo sa k hlasovaniu návrhu p.
Velšmida.
Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
poveruje
Starostku obce, aby zistila v spolupráci s hasičským zborom predbežný rozpočet
na výstavbu novej hasičskej zbrojnice a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
v menšom rozsahu od predloženého projektu
hlasovanie :
Za: 6 prítomní poslanci: Mgr. Roman Chvíla, Ing. Marta Čermáková, Marta
Mikušová, Bc. Dominik Ralbovský, Marek Velšmid, Stanislav Blecha
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto
Neprítomní : 3poslanci : PhDr. Jakub Okruhlica, Mgr. Ľubomír Novák, JUDr.
Magdaléna Vláčilíková
P.Chvíla sa ešte informoval, či obec niečo robila ohľadom nového zákona o osobných
údajoch. Starostka odpovedala, že je vypracovaný nový bezpečnostný projekt, v ktorom sú
už zahrnuté všetky kamery, tiež pracovníčky úradu boli preškolené na povinnosť zachovávať
mlčanlivosť a tiež na prácu s osobnými údajmi.
P.Mikušová ešte upozornila na niektoré lokality, kde chýbajú alebo nefungujú lampy
verejného osvetlenie po výmene za nové. Starostka povedala, že už sú tam vymenené
poistky. P.Mikušová sa tiež informovala, či sa bude pokračovať v odpredaji pozemkov pod
bytovkami. Starostka odpovedala, že áno. Tiež navrhla, aby sa pouvažovalo nad tým ako
dostať sochy pri kostole do obecného majetku, lebo teraz nepatria nikomu a v prípade
poškodenia by to bol problém. Povedala, že hľadala v kronikách a zatiaľ nenašla žiadne
informácie komu tie sochy patria.
Pani Jánošíková sa spýtala ako sa pokračuje s ČOV a starostka informovala, že zmluva
s dodávateľom je zverejnená, cez prázdniny sa na tom bude pracovať a do konca septembra
by mala byť hotová.

9. Záver
Po ukončení diskusie starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila
zasadanie OZ.

V Sološnici, 25.6.2018

Zapisovateľ : Marta Kuklovská

_________________________

Overovateľ: Ing.Marta Čermáková_________________________

Stanislav Blecha _____________________________

