Zápis z obecného zastupiteľstva obce Sološnica
Obec Sološnica
Konanej: 11.12.2015 o 17.00, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica
Prítomní:
Starostka obce: Čermáková Anna
Poslanci: Blecha Stanislav, Ing. Čermáková Marta /príchod neskôr vyznačený v zápise/, Mgr.
Chvíla Roman, Mikušová Marta, Bc. Novák Ľubomír /príchod neskôr vyznačený v zápise/, PHDr.
Okruhlica Jakub, Ralbovský Dominik, JuDr.Magdaléna Vláčilíková, Velšmid Marek,
Zapisovateľ: Bc. Sojková Miroslava
Overovateľ: Stanislav Blecha a PHDr. Jakub Okruhlica,
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Čermáková Anna
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ ) otvorila starostka obce A. Čermáková
a privítala všetkých poslancov i občanov. Starostka ďalej oboznámila prítomných
s programom OZ.
Ako zapisovateľ zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2015 bola určená Bc. Miroslava Sojková,
overovateľmi boli určení Stanislav Blecha a PHDr. Jakub Okruhlica

Program zasadania OZ:

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie dodatku č. 7 k VZN č. 4/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sološnica
Schválenie dodatku č.6 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku za dieťa v MŠ ….
Schválenie Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2015 o určení miesta a času zápisu detí do
1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sološnica
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 ,ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Sološnica
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 6/2008 o poplatkoch prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia
Schválenie dotácií na voľno-časové aktivity pre deti a mládež v zmysle VZN č. 4/2015
Konsolidovaná závierka Obce Sološnica za rok 2014 – správa audítora
Schválenie rozpočtového opatrenia k rozpočtu na rok 2015
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Schválenie rozpočtu na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 a stanovisko HK
Prerokovanie platu starostky obce
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sološnica
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sološnica
Delegovanie člena do Občianskej kontroly CRH
Schválenie plánu zasadnutí OZ obce Sološnica na rok 2016
Info o plánovaných kultúrnych a športových podujatiach v obci Sološnica na rok 2016
Program bol prednesený a po vyzvaní starostky obce k pripomienkam zostal bez pripomienok
poslancov.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje program OZ obce Sološnica podľa pozvánky.
Za hlasovalo 7 z 7 prítomných poslancov OZ (neprítomní boli v čase hlasovania poslanci
Novák, Čermáková). Uznesenie je prijaté.

Schválenie dodatku č. 7 k VZN č. 4/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Sološnica
A.Čermáková: Zmena zákona o odpadoch, k 1.1.2016 má obec povinnosť určiť výšku poplatku
a miesto zberu za drobný stavebný odpad. Obce nemá zberný dvor a navrhuje uvedené riešiť
pristavovaním kontajneru. Drobný stavebný odpad a jeho definícia nie je presne daná, dostať
odpovede od zberových spoločností k týmto otázkam je tiež veľmi ťažké, na tento rok zatiaľ
spolupráca pripadá do úvahy iba so spoločnosťou ASA. Situácia bude riešená zatiaľ formou
pristavovania kontajnerov. Poplatok závisí aj od počtu km do zberného dvora.
M. Mikušová: Za symbolickú cenu by bolo možné odkúpiť kontajnery od ECORECU. Následne by
bolo možné kontajnery vyvážať s autom, ktoré odkúpila obec Rohožník na vývoz týchto
kontajnerov .
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje dodatku č. 7 k VZN č. 4/2006 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sološnica.
Za hlasovalo 7 z 7 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
Príchod poslanca Ľ. Nováka. Prítomných je teda už 8 poslancov OZ.

Schválenie dodatku č.6 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku za dieťa v MŠ
Bola prijatá žiadosť o výšku príspevku za návštevu ŠKD zo stávajúcich 7€ na 10€, návrh spracoval
riaditeľ ZŠ na podnet od pracovníčok ŠKD ZŠ Sološnica. Otázkou je, či schváliť žiadanú výšku
príspevku, nakoľko sa jedná o navýšenie takmer o 40 % a v prípade návštevy viacerých detí,
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môže byť navýšenie v rodine už značné. Navýšenie bolo zažiadané z dôvodu zatraktívnenia
pobytu v ŠKD, a to práve získaním týchto prostriedkov, ktoré by boli použité na nákup rôzneho
materiálu a pomôcok, hračiek. Návrh bol vyvesený aj na vchodových dverách budovy ZŠ
Sološnica, neobdržali ani jednu pripomienku od rodičov k danému oznamu o možnom
navyšovaní poplatku za návštevu ŠKD ZŠ Sološnica. Táto výška príspevku bola menená naposledy
v roku 2010. Poplatky v okolitých obciach sú aj vyššie.
Viacerí poslanci navrhli zistiť zdôvodnenie a vybavenie ŠKD.
Návrh R. Chvíla: odložiť prejednanie uvedeného na iné zasadnutie zastupiteľstva a až po
preverení stavu s situácie v ŠKD sa k tomuto vyjadriť.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje dodatok č.6 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku
za dieťa v MŠ
Za hlasoval 1 z 8 prítomných poslancov OZ. (Ľ.Novák)
Proti hlasovalo 4 z 8 prítomných poslancov OZ (Mikušová, Blecha, Okruhlica, Ralbovský)
Hlasovania sa zdržali 3 z 8 prítomných poslancov OZ (Velšmid, Chvíla, Vláčilíková)
Uznesenie nie je prijaté.

Schválenie všeobecne záväzné nariadenie č.8/2015 o určení miesta a času zápisu detí
do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sološnica
Určilo sa miesto konania zápisu: ZŠ Sološnica č.7, 90637 a termín: druhá streda v mesiaci apríl
príslušného roka, čas: od 14,00-17,00. Riaditeľ ZŠ zverejní miesto a čas zápisu na internetovej
stránke školy, obce, vývesnej tabuli.
Bez námietok prítomných poslancov OZ.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č.8/2015 o určení
miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sološnica.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 ,ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Sološnica
Každý rok sa vyčleňujú prostriedky na ich činnosť (MŠ, ŠKD, ŠJ)
Bez námietok prítomných poslancov OZ.
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Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 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 je prijaté.

Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 6/2008 o poplatkoch prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia
Malé zdroje znečisťovania má každá domácnosť. V reedukačnom centre sa menili kotly a dostali
sa do inej kategórie, takže platba by mala byť už nie vyššiemu územnému celku, ale obci
Sološnica. Platba by sa im však výrazne zvýšila a teda návrhom je od tohto poplatku oslobodiť
všetky školy a školské zariadenia na území obce Sološnica, čím sa rozumie i Reedukačný ústav.
Bez námietok prítomných poslancov.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje dodatok č. 6/2008 o poplatkoch
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
Príchod poslankyne M.Čermákovej. Prítomných je teda 9 poslancov OZ.

Schválenie dotácií na voľno-časové aktivity pre deti a mládež v zmysle VZN č. 4/2015
Slovo dostal poslanec R.Chvíla, ktorý je predsedom komisie. Zaslal vopred všetkým prítomným
poslancom vopred k nahliadnutiu materiál, ktorý obsahuje stanovisko k obdržaným žiadostiam
o dotácie na voľnočasové aktivity. Prebiehalo i zasadanie komisie, tá diskutovala o týchto
žiadostiach. Spolu bolo prijatých 9 žiadostí spolu vo výške 6.635€. Komisia navrhuje schváliť
projekty v plnej výške, tak ako je uvedené v tabuľke a to vo výške 6.635€.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje udelenie dotácií na voľno-časové aktivity pre
deti a mládež v zmysle VZN č. 4/2015 takto :
Požadovaná
Navrhovaná
P.č. Predkladateľ
Názov projektu
suma dotácie
suma dotácie
v€
v€
Dobrovoľný hasičský
Vystrojenie detského
1.
zbor
kolektívu
600
600
2.
Farský úrad Sološnica
Ozvučenie spevokolu
1525
1525
Futbalový klub
3.
Sološnica
Autobusom je to lepšie
680
680
Dobrovoľný hasičský
4.
zbor
Tancom k tradíciám
500
500
5.
Rodičovské združenie Hra nás spája
750
750
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6.
7.
8.
9.

ZŠ
Rodičovské združenie
ZŠ
OZ Materina dúška
Rodičovské združenie
ZŠ
OZ Materina dúška
Spolu :

2 šikovné ručičky
spravia..
Od Jozefa po Ondra,..
Vezmeme si hoblík,
pilku..
Ťap ťap ťapušky

300
830

300
830

350
1100
6635

350
1100
6635

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

Konsolidovaná závierka Obce Sološnica za rok 2014 – správa audítora
Poslancom boli zaslané k náhľadu prvé tri strany konsolidovanej závierky vopred. Komentár
k predloženému materiálu podala M.Bordáková st.: Obec je právny subjekt a v rámci
konsolidácia sa nás týka spolu so ZŠ Sološnica ako právnym subjektom. Prostriedky, ktoré mi
posielame škole, oni musia prijať a musí to sedieť presne na €, konsolidovaná závierka prebehne
na úrovni obce a následne individuálne prebehne v škole a potom sa uvedené spojí a následne
to skontroluje audítor. Záver je: Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej
správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská organizácia obec Sološnica, poskytuje
pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu.

Návrh na uznesenie:
OZ v Sološnici berie na vedomie správu nezávislého audítora o výsledkoch konsolidovanej
závierky obce Sološnica za rok 2014 .
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Schválenie rozpočtového opatrenia k rozpočtu na rok 2015

Komentár k predloženému materiálu písala starostka obce, vysvetlenie podala M.Bordáková.
Ide o tretiu a poslednú zmenu rozpočtového opatrenia na rok 2015.
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Časť A sú poskytnuté dotácie (berie sa na vedomie), pozornosť treba venovať najmä časti B,
ktorá sa schvaľuje. Boli podané presné komentáre k jednotlivým dielčím položkám.
Dotaz M.Mikušová –časť podielové dane-toto sme neodhadli, alebo prečo sa položka zvyšuje?
A.Čermáková: Nikdy presne nevieme koľko v rámci tejto položky príde, toto sa mení.
Podnet R.Chvíla-dobré by bolo tlmočiť poslancom OZ vždy závery z účasti starostky na
stretnutiach rôznych spolkov ako ZMOS, Podhoran, ZOZO a podobne.
A.Čermáková-stretnutia sú podnetné po pracovnej stránke, prebehlo napr. i stretnutie
s prokurátotom, stretnutia prebiehajú na rôznych úrovniach, či už regionálne, viacero regiónov
pokope, celoslovensky atď.
M.Mikušová: z čoho boli dofinancované okná na telocvičňu?
A.Čermáková: Bolo to z peňazí, ktoré sme obdržali zo zdrojov poskytnutých z Holcimu.
M.Vláčilíková: aké sú náklady na Krumpolový deň obce Sološnica? Vyúčtovanie koľko bolo
z obecných peňazí, koľko bolo sponzorské, koľko bol celkový výdaj, zisk a podobne.
Anna Čermáková : výdavky boli financované najmä zo sponzorských financií , z obecného
rozpočtu to bolo cca 300 € ., presne to zistí a bude informovať poslancov
M.Vláčilíková: odmeny pracovníkom v MŠ:prišlo k navýšeniu počtu zamestnancov a nenavýšil sa
baget na prerozdelenie odmien, pri bode Schválenie rozpočtu na rok 2016 a na roky 2017
a 2018 navrhuje sa tejto otázke venovať podrobnejšie.
R.Chvíla, Ľ.Novák: je aktuálna schvaľovaná zmena rozpočtového opatrenia zahrnutá
v schvaľovanom rozpočte pre rok 2016, aký bude teda predbežne hospodársky výsledok za rok
2015 po tejto zmene?
A.Čermáková: toto tam ešte nie je zahrnuté, bude to tam až po schválení uvedeného návrhu
uznesenia.
Návrh na Uznesenie:
OZ v Sološnici
a) b e r i e n a v e d o m i e zmenu rozpočtu na rok 2015
Bežný rozpočet – príjmy
Položka 311000 000 kód zdroja 11H dotácia pre Materinu dúškuPoložka 311000 001 kód zdroja 11H dotácia na krumpolový deň
Položka 312001 008 kód zdroja 111 dotácia pre deti z rodín v HN
Položka 312012 002 kód zdroja 111 dotácia na evidenciu obyv.
Položka 312012 003 kód zdroja 111 odchodné
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dotácia - dopravné žiakov
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dotácia – kredity
Položka 312012 003 kód zdroja 111 mimoriadne odmeny
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dotácia -vzdelávacie poukazy
Položka 312012 004 kód zdroja 111 dotácia – matrika

+ 755,00 €
+ 1850,00 €
+ 71,00 €
- 6,85 €
+ 1972,00 €
+ 3 704,00 €
+ 121,00 €
+ 2 699,00 €
+ 2 364,00€
+ 64,69 €
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Položka 312012 005 kód zdroja 111 dotácia – ŽP
Položka 312012 006 kód zdroja 111 dotácia – spol. stav. Úrad
Položka 312012 007 kód zdroja 111 príspevok MŠ

- 24,42 €
- 3,85 €
+ 55,00 €

Bežný rozpočet – výdavky
Odvod pre ZŠ
Položka 637002 kód zdroja 11 H 08 200 – služby - Krumpolový deň
Položka 633006 kód zdroja 11 H 01 110 – materiál – Materina dúška
Položka 633006 kód zdroja 111 01 110 – materiál – evidencia obyv.
Položka 632001 kód zdroja 111 01 330 – matrika – energie
Položka 632003 kód zdroja 111 01 330 – matrika – poštové a telek. služby
Položka 611000 kód zdroja 111 05 400 - Plat tarifný – životné p.
Položka 621000 kód zdroja 111 05 400 – poistné do VšZP - ŽP
Položka 625002 kód zdroja 111 05 400 – starobné p. - ŽP
Položka 641006 kód zdroja 111 01 110 – bež. transf. - spol. stav. úrad
Položka 633006 kód zdroja 111 09 111 – všeob. mat. MŠ

+ 10 931,00 €
+ 1 850,00 €
+ 755,00 €
- 6,85 €
+70,00 €
+ 8,73 €
-10,00 €
- 8,00 €
- 6,42 €
- 3,85 €
+ 55,00 €

b) s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 v súlade s § 14 odst. 2 písm. a
Bežný rozpočet – príjmy:
111003 kód zdroja 41 000 – výnos dane z príjmov
133012 kód zdroja 41 000 – daň za užívanie VP
133013 kód zdroja 41 000 – za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
212003 kód zdroja 41 011– príjmy za prenájom KD
221004 kód zdroja 41 001– správne poplatky
221004 kód zdroja 41 003– stavebná agenda
223001 kód zdroja 41 007– stočné
223001 kód zdroja 41 009– opatrovateľská služba
223001 kód zdroja 41 011 – popl. za reklamnú činnosť
223001 kód zdroja 41 013 – popl. za viacúčelové ihrisko
223002 kód zdroja 41 000 – školné MŠ
242000 kód zdroja 41 000 – úroky z vkladov
292006 kód zdroja 41 000 - príjmy z náhrad poist. plnenia – zábradlie

+ 82 000,00 €
+ 270,00 €
+ 950,00 €
+ 1350,00 €
+ 750,00 €
+ 600,00 €
- 2 000,00 €
400,00 €
+ 615,00 €
330,00 €
+ 850,00 €
+ 450,00 €
+ 1 020,00 €

Bežný rozpočet - výdavky:
01 110 625002 kód zdroja 41 – starobné poist.
01 110 625003kód zdroja 41 – úrazové poist.
01 110 625004 kód zdroja 41 – invalidné poist.
01 110 633009 kód zdroja 41 – knihy, časopisy
01 110 633010 kód zdroja 41 – pracovné odevy
01 110 637004 kód zdroja 41 – všeobecné služby

+ 1200,00 €
300,00 €
+
250,00 €
150,00 €
+
110,00 €
+
900,00 €
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01 110 637005 kód zdroja 41 – špeciálne služby
01 110 637012 kód zdroja 41 – poplatky a odvody
01 110 637014 kód zdroja 41 – stravovanie
01 110 637015 kód zdroja 41 – nemocenské dávky
01 110 637023 kód zdroja 41 – kolkové známky
01 110 642006 kód zdroja 41 – BT na členské príspevky

+
+
+

03 200 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál
03 200 637001 kód zdroja 41 – školenia

700,00 €
300,00 €
400,00 €
480 ,00 €
50,00 €
260,00 €
+ 460,00 €
- 390,00 €

04 600 634001 kód zdroja 41 – pohonné hmoty
04 600 635006 kód zdroja 41 – údržba ciest
04 600 637004 kód zdroja 41 – všeobecné služby
04 600 637027 kód zdroja 41 – odmeny na dohodu

+
-

700,00 €
600,00 €
200,00 €
350,00 €

05 100 637004 kód zdroja 41 – vývoz odpadu

+ 5000,00 €

05 200 637004 kód zdroja 41 – všeob. služby
05 200 637027 kód zdroja 41 – odmeny na dohody
05 200 642014 kód zdroja 41 – transfer – vývoz žúmp

+ 2 000,00 €
- 1 400,00 €
- 1 400,00 €

06 200 633004 kód zdroja 41 – prevádzkové stroje
06 200 633015 kód zdroja 41 – pohonné hmoty – kosačka
06 200 634002 kód zdroja 41 – servis, oprava
06 200 635004 kód zdroja 41 – údržba strojov
06 200 637004 kód zdroja 41 – všeobecné služby
06 200 637006 kód zdroja 41 – špeciálne služby
06 200 637027 kód zdroja 41 – odmeny na dohodu

- 1 400,00 €
370,00 €
- 1 500,00 €
- 800,00 €
- 4 000,00 €
600,00 €
900,00 €

06 400 632001 kód zdroja 41 – energie
06 400 637027 kód zdroja 41 – odmeny na dohodu

- 1 000,00 €
+ 300,00 €

08 100 632001 kód zdroja 41 – energie
08 100 632002 kód zdroja 41 – vodné
08 100 633006 kód zdroja 41 – materiál
08 100 633015 kód zdroja 41 – pohonné hmoty – kosačka
08100 634004 kód zdroja 41 – prepravné futbalistov
08 100 637027 kód zdroja 41 – odmeny na dohodu

+
+
+
-

500,00 €
350,00 €
100,00 €
50,00 €
400,00 €
300,00 €

08 200 635006 kód zdroja 41 – údržba budov
08 200 637002 kód zdroja 41 – konkurzy, súťaže

-

600,00 €
1 870,00 €

08 300 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál
08 400 635006 kód zdroja 41 – údržba DS

-

400,00 €
300,00 €
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09111 632001 kód zdroja 41 – energie MŠ
09 111 632002 kód zdroja 41 – vodné
09 111 637001 kód zdroja 41 – školenie
09 111 637014 kód zdroja 41 – stravné
09 111 637016 kód zdroja 41 – prídel do soc. fondu
09 111 637027 kód zdroja 41 – odmeny na dohody
09 111 642015 kód zdroja 41 – nemocenské dávky

+ 2 600,00 €
+
400,00 €
+
100,00 €
+ 1 400,00 €
+
100,00 €
+
170,00 €
+
50,00 €

10 200 611000 kód zdroja 41 – tarifný plat opatrovateľská služba
10 200 623000 kód zdroja 41 – poistné – Dôvera, Union
10 200 625001 kód zdroja 41 – nemocenské poistenie
10 200 625002 kód zdroja 41 – starobné poistenie
10 200 625003 kód zroja 41 – úrazové poistenie
10 200 625007 kód zdroja 41 – poistenie rezervný fond solidarity

- 1 000,00 €
- 100,00 €
100,00 €
100,00 €
40,00 €
370,00 €

Kapitálový rozpočet – výdavky
Položka 716000 kód zdroja 46 05 200 – projektová dokum. ČOV
Položka 717001 kód zdroja 46 05 200 – Realizácia nov. stavieb- ČOV
Položka 716000 kód zdroja 71 05 200 – projektová dokum. ČOV
Položka 717001 kód zdroja 71 05 200 – Realizácia nov. stavieb- ČOV

- 3 175,00 €
+ 3 175,00 €
- 4 000,00 €
+ 4000,00 €

Bežné príjmy spolu:
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky spolu:

+ 99 745,57 €
+ 9 324,61 €
+
0,00€

Celková zmena na strane príjmov:
Celková zmena na strane výdavkov:

+ 99 745,57 €
+ 9 324,61€

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

Schválenie rozpočtu na rok 2016 a na roky 2017 a 2018 a stanovisko HK


Komentár a správa HK k návrhu rozpočtu:

9

Rozpočet kontroloval najmä v porovnaní s nariadením zákona 583/2004 o rozpočtovej
klasifikácii územnej samosprávy, a to najmä po stránke jeho skladby a po stránke ekonomickej,
ďalej, či bol daný občanom k vyjadreniu v dostatočnom predstihu. Všetko bolo v súlade
s uvedeným a rozpočet je dokonca mierne prebytkový. Upozorňuje, že rozpočet na rok 2016 je
riadne záväzný a rozpočty na roky 2017 a 2018 sú iba orientačné. Výsledok HK je taký, že
navrhuje, aby sa takto predložený rozpočet po formálnej stránke schválil.


Návrhy a komentáre prítomných

Návrh Ľ.Novák: navrhuje navýšenie odmien zamestnancom MŠ Sološnica zo súčasnej sumy
1500€ (900€ zo zdrojov obce a 600€ štát). Bolo by dobré vedieť presne, koľko dostanú odmenu
v jednej výplate. Spolu sa totiž jedná pre odmeny až pre 8 zamestnancov, ktorých sa tieto
odmeny týkajú.
A.Čermáková: toto záleží na riaditeľke MŠ ako odmeny prerozdelí.
R.Chvíla: Je táto suma už vrátane odmeny pre riaditeľku MŠ?
A.Čermáková: Áno, je to suma i pre riaditeľku MŠ, výšku ktorej určuje starostka obce.
Poslanec : Pridať na celkovej výške odmeny chceme kvôli tomu, lebo sa prijali nové pracovné
sily, s ktorými sme v rozpočte pôvodne nepočítali?
A.Čermáková: počítali sme s týmto, avšak odmena sa po zohľadnení počtu zamestnancov zdá
viacerým poslancom nízka pri rozrátaní na osobu a preto sa jedná o možnom navyšovaní.
S.Blecha: pokiaľ vykazujú stabilnú činnosť a dobré výsledky navrhuje tiež odmenu zvýšiť.
Spoločný návrh poslancov Blecha, Čemáková, Mikušová :navýšiť položku tak, aby to vychádzalo
priemerne 300€ na osobu a to spolu teda v sume 2400€.
Pomocné hlasovanie: Kto z prítomných je za zvýšenie odmien pracovníkov MŠ? Všetci 9 prítomní
poslanci sú za navýšenie.
Jedným z konkrétnych návrhov je zmeniť sumu na 2400€, čiže navýšenie v priemere o 100€ na
hlavu.
M.Bordáková st. upozorňuje, prečo sa teda nenavyšuje suma i pre zamestnancov obecného
úradu. Ľ.Novák vraví, že na toto by mala žiadať starostka obce. A.Čermáková vraví, že i prvý
podnet vyšiel od poslancov a preto môžu navrhnúť aj toto navýšenie. Výsledky práce OÚ by
predsa mali byť tiež viditeľné.
M.Mikušová: my nevieme posúdiť prácu a činnosť zamestnancov OÚ.
A.Čermáková: mrzí ju, že „nie je viditeľná“ činnosť zamestnancov OÚ a tým, že návrh prišiel len
v prospech zamestnancov MŠ.
R.Chvíla navrhuje, aby sa poslanci zaoberali i zvýšením odmien pre zamestnancov OÚ, aby bola
spravodlivosť v riešení otázky navyšovania odmien.
A.Čermáková dopĺňa, že porovnávať činnosť MŠ a zamestnankýň OÚ je neporovnateľná, ide
o inú náplň, inú činnosť, MŠ sa ľahšie prezentuje na verejnosti vďaka krúžkom, predstaveniam
otvoreným hodináma podobne. Nie všetci rodičia sú celkom spokojnís činnosťou MŠ , boli
prijaté sťažnosti zo strany rodičov a to napr. na výšky poplatkov za krúžky, podnety prichádzali
od viacerých rodičov, uvedené bolo diskutované na stretnutí s učiteľkami MŠ.
Ľ.Novák: odmeny pre pracovníkov MŠ by mali byť vyššie, pretože on porovnáva prácu
a fungovanie v MŠ a ZŠ (nie prácu MŠ a OÚ), práve preto by navrhoval navýšiť odmeny práve pre
pracovníkov MŠ, kde sa mu zdá vykonávaná činnosť oveľa kvalitnejšia i napr. čistotu sociálnych
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zariadení, porovnáva inštitúciu ako celok.Vidí v navýšení i to, že obec vyjadrí vďaku za dobre
odvedenú prácu.
Návrh R.Chvíla: navrhuje navýšiť odmeny i zamestnancom OÚ a to o tie isté percentá ako
zamestnancom MŠ- o 50% . Prerozdelenie je v kompetencii starostky obce, je možné dostať
k tomuto nejakú správu?
A.Čermáková: Nie, nevedia o tom ani zamestnanci medzi sebou, toto určuje starostka obce.
Ľ.Novák: starostka je priama nadriadená a ona rozhoduje o prerozdelení prostriedkov určených
na odmeny.
A.Čermáková: sama si eviduje činnosť a značí si prácu nad rámec ich povinností, čo potom
zohľadní pri rozdeľovaní odmien
M.Mikušová: je pôvodný baget na odmeny postačujúci?
A.Čermáková: takto som sa nad tým nikdy nezamýšľala, prerozdeľovala uvedenú sumu
M.Kvassayová: majú zamestnanci OÚ i osobné ohodnotenie?
A.Čermáková: majú, majú ho aj zamestnanci MŠ
M.Mikušová: navrhuje, aby odmena v priemere bola rovnaká ako v prípade MŠ a aby bola
odmena v rovnakej výške ako pre zamestnancov MŠ, čiže pre obe skupiny 300€ na hlavu.
Návrh D.Ralbovský: navrhuje sumu 350€ na osobu
R.Chvíla: chce, ak sa zamestnancom zvyšovalo tiež o 50%, chce aby sa zvyšovalo i pre
zamestnancov OÚ tiež o 50%
A.Čermáková: zamestnanci OÚ sa zúčastňujú i vo voľnom čase aktivít ako Krumpolový deň
Kvetinový jarmok, posedenie pre dôchodcov ...
Ľ.Novák: prečo by sa zamestnanci MŠ podieľali na týchto aktivítách ? Oni sa zúčastňujú iných
činností nad rámec ich povinností, i učiteľky sa zúčastňujú napr. brigád v MŠ, čo je nad rámec
ich pracovného času.
Pomocné hlasovanie Navýšenie odmien pre pracovníkov OÚ o 50% a to o 725€:
Za hlasovalo 6 prítomných poslancov (Blecha, Novák, Okruhlica, Ralbovský, Velšmid, Chvíla)
M.Mikušová: navýšenie by malo byť teda i v prípade vychovávateliek zo ZŠ, ak chceme byť
spravodliví v navyšovaní odmien
A.Čermáková: odmeny ŠKD sú v inej časti rozpočtu v súčasnej dobe plánované vo výške 250€ na
rok, jedáleň odmeny 900€ na rok.
S.Blecha: tomuto by sme sa mali venovať až po vyhodnotení a upresnení toho, koľko hodín
pracujú a po ďalších dielčích zisteniach .
M.Čermáková dotazuje sa, či bude prebiehať i nejaká osveta v súvislosti so zapojením nových
spotrebičov v školskej jedálni, či budú mať záujem sa stravovať viacerí dôchodcovia napr.
R.Chvíla: navrhuje, aby sme boli spravodliví a aby sa i táto položka navýšila o 50% ako v prípade
navýšenia pracovníkom MŠ a OÚ. Títo zamestnanci tiež pracujú za minimálny tabuľkový plat.
A.Čermáková: v ŠKD sa už teraz navýšila odmena z pôvodnej sumy 150€ na sumu 250€
a odmeny pre kuchyňu sa zvýšili zo 600€ na 900€. Nikdy neprišiel riaditeľ ZŠ s návrhom, aby sa
suma určená na odmeny navýšila.
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Ako to vyzerá s kapitálovými výdavkami? Začiatkom roka by malo byť pracovné stretnutie
k plánovaným kapitálovým výdavkom a jednotlivým položkám za účasti členov finančnej
komisie.

Položky sú teda opravené podľa návrhov poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) b e r i e n a
vedomie
správu HK k návrhu rozpočtu obce Sološnica na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017
a 2018
b) b e r i e n a v e d o m i e
plnenie rozpočtu za roky 2013 a 2014 , upravený rozpočet na rok 2015 a očakávanú skutočnosť
za rok 2015 a rozpočet na roky 2017 a 2018
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 2016
v časti príjmovej 1.011 469 € , z toho BP vo výške 1.011 469 €
v časti výdavkovej 856.788 € , z toho BV vo výške : 856.788 €
Hlasovanie :
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Prerokovanie platu starostky obce
Starostka obce predložila správu k tejto téme všetkým poslancom v písomnej podobe.
R.Chvíla navrhuje ponechať stávajúcu výšku platu starostky obce.
Ľ.Novák navrhuje nezvyšovať plat, predloženú správu vidí skorej ako správu kultúrnej komisie
a nie správu k celkovej činnosti starostky obce Sološnica. Tá by mala byť zameraná na riešenie
aktuálnych problémov. Minimálne jedno uznesenie je nesplnené. Nie je doriešené zakúpenie
traktora, plot na zbernom dvore a pod. Nesúhlasí s nepodpísaním uznesenia k čerpaniu
EUROFONDOV. Navrhuje i preto plat znížiť na zákonom stanovenú výšku.
M.Vláčilíková navrhuje jednať o plate starostky obce bez prítomnosti samotnej starostky.
Vedenie rokovania prebral R.Chvíla.
Po tomto návrhu sa k uvedenému pristupuje a rokovania sa zúčastnili iba poslanci obce bez
záznamu z rokovania.
Ostatní prítomní- kontrolór, účtovníčka, zapisovateľka a občania boli požiadaní o opustenie
miestnosti, kde prebiehalo zasadanie OZ Sološnica.
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R.Chvíla tlmočil, že sa hlasovalo o návrhu o zachovaní súčasnej výšky platu starostky obce a to
+8% k zákonom stanovenej výške. Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostky obce
Sološnica navýšený o 8 % vo výške : 1835 € s platnosťou od 01. 12.2015
.
Za hlasovali: Blecha, Mikušová, Chvíla, Okruhlica, Ralbovský, Čermáková, Velšmid
Zdržala sa: M.Vláčilíková
Proti: Ľ.Novák

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sološnica

HK obce končí na vlastnú žiadosť v tejto funkcii. Zdôvodnenie HK o rozhodnutí odísť z funkcie je
čisto finančné a to, že mu plat za činnosť práce HK výrazne znižuje základ k výpočtu dôchodku.
A.Čermáková: bude postačujúca inzercia v regionálnej tlači, rozhlas, prípadne web stránky ako
profesia.sk
M.Mikušová: je úväzok z časového hľadiska postačujúci? Stačia tie tri hodiny na uvedenú
činnosť?
HK a starostka obce ako bývalý HK uvádzajú zhodne, že časovo vždy vykonávali túto činnosť nad
rámec stanoveného času.
Máme 90 dní na to, aby sme našli nového HK. Ak sa nenájde, pristupuje sa k vyhláseniu nového
kola voľby HK obce.
R.Chvíla by pridával hodiny iba ak by boli v obci neustále problémy k riešeniu, kde by sme ho ako
obec viac krát poverili nejakou kontrolnou činnosťou.
V súčasnej dobe by sme ponechali uvedený čas.
A.Čermáková: Mzda je vyplácaná ako mesačná mzda, ale prepočítaná na daný úväzok
vypočítaný z hodín. Znenie je to isté ako pri minulej vyhlásenej voľbe hlavného kontrolóra.
Predpoklady a požiadavky: ukončené úplné stredné vzdelanie a bezúhonnosť
Zoznam požadovaných listín (daný podľa zákona): prihláška, doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, životopis, prehľad o doterajšej pracovnej činnosti, výpis z registra trestov, písomný
súhlas uchádzača o spracovaní osobných údajov,
Uzávierka prihlášok 25.1.2016
Časový úväzok: 3 hodiny
Voľba HK obce bude na najbližšom zasadnutí OZ Sološnica vo februári 2016

Návrh na Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
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a) u r č u j e
pracovný úväzok HK obce Sološnica na 3 hodiny týždenne
b) schvaľuje
podmienky na obsadenie miesta HK obce Sološnica podľa prílohy č. 1
c) vyhlasuje
v zmysle §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu HK obce Sološnica, ktorá sa
uskutoční dňa 08.02.2016 na zasadnutí OZ
d) poveruje
starostku obce , aby podmienky na obsadenie funkcie HK zverejnila na úradnej tabuli obce
Sološnica a hlásením v miestnom rozhlase v obci Sološnica a v okolitých obciach a na
internetovom portály určenom na oznamovanie voľných pracovných miest v termíne podľa §18
a ods. 2 zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmenej 40
dní pred dňom konania voľby HK .
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Správa o kontrolnej činnosti HK obce Sološnica
Od posledného zasadnutia OZ prebehli dve kontrolné činnosti HK obce. Jednalo sa o kontrolu
evidencie majetku obce=inventarizačná kontrola. Kontrola dotácií poskytnutých z rozpočtu
obce. Rozdiely nenašiel.
Návrh uznesenia : OZ v Sološnici berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti od
posledného zasadnutia OZ .
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov.
Uznesenie bolo prijaté.

Delegovanie člena do Občianskej kontroly CRH
Komentár k uvedenému návrhu predložila M.Mikušová ako riadna členka Občianskej kontroly:
Členovia sú vybrané osoby za obec Sološnica, obec Rohožník, iných občianskych združení
zaoberajúcich sa životným prostredím. Za obec Sološnica by mal byť teda delegovaný jeden člen.
Cieľom je, aby občania boli informovaní, sledovanie emisných noriem a podobne. Za obec
Sološnica by mal byť delegovaný jeden vybraný zástupca na základe stanov. Prísľub je taký, že
z peňazí CRH by sa ako prvá mala dostať rozptylová štúdia, tá bude eliminovať i jednotlivé
vplyvy, napr. prašnosť áut a podobne. Je i v záujme CRH, aby táto spolupráca fungovala, aby
nám i CRH , mohlo dokázať, že nám ich činnosť neškodí (škodí?)
Vybraná osoba ba nemala byť zamestnancom CRH, mala by byť v danom odbore zdatná.
Návrhom je Júlia Jánošíková-tá je i ochotná toto vykonávať.
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Návrh na hlasovanie : OZ v Sološnici súhlasí s delegovaním Júlii Jánošíkovej do Občianskej
kontroly ŽP v CRH .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov. (M.Vláčilíková odišla pred hlasovaním)
Uznesenie bolo prijaté.

Schválenie plánu zasadnutí OZ obce Sološnica na rok 2016
M.Mikušová namieta voči dňu zasadnutí a to strede, lebo tento deň jej z pracovných dôvodov
to nevyhovuje.
Po odsúhlasení prítomných sa dni konania presunú vždy na pondelok.
Návrh uzesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán zasadnutí OZ v obci Sološnica
v roku 2016 na dni :
08.02.2016 – pondelok
11.4.2016 – pondelok
20.6.2016 – pondelok
05.9.2016 – pondelok
17.10.2016 – pondelok
12.12.2016 - pondelok
Za hlasovali 8 z 8 prítomných poslancov ( M.Vláčilíková neprítomná ) Uznesenie je prijaté.
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