Zápis z obecného zastupiteľstva obce Sološnica
Obec Sološnica
Konanej:

24.6.2015 o 18.00, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica

Prítomní:
Starostka obce: Čermáková Anna
Poslanci: Mgr. Chvíla Roman, Ing. Čermáková Marta, Mikušová Marta, Bc. Novák Ľubomír, PHDr.
Okruhlica Jakub, Ralbovský Dominik, Velšmid Marek, JUDr. Vláčilíková Magdaléna
Ospravedlnený: Blecha Stanislav
Zapisovateľ: Sojková Miroslava Bc.
Overovateľ: M. Mikušová, M. Čermáková
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: starostka obce A. Čermáková
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ ) otvorila starostka obce A. Čermáková
a privítala všetkých poslancov. Starostka ďalej oboznámila prítomných s programom OZ.
A. Čermáková doplnila, že poslanec S. Blecha sa ospravedlnil, pripojí sa k zasadaniu OZ
neskôr, pokiaľ to bude možné
Ako zapisovateľ zo zasadnutia OZ zo dňa 24.6.2015 bola určená Bc. Miroslava Sojková,
overovateľmi boli určení M. Čermáková, M. Mikušová
R. Chvíla oznámiíl prítomným, že si robí zvukový záznam zo zasadnutia OZ
Schválenie programu zasadnutia OZ Sološnica zo dňa 24.6.2015:
A. Romanová: Návrh na doplnenie programu o bod- odkúpenie pozemku vo vlastníctve
obce Sološnica pod rodinným domom Anny Romanovej par. 231/1 o výmere 11m2
(doplnené do bodu č.5)
Program OZ zo dňa 24.6.2015
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Schválenie VZN č.3/2015 Požiarny poriadok obce Sološnica
Schválenie využitia majetku obce –pozemok č. 90/5 ,nebytové priestory v dome
č. 487 , odpredaj dielu č.1 odčleneného z parcely č.232/1 pod rodiným domom
č. 227 p. Anne Romanovej
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6.
7.
8.
9.

Zrušenie sporiaceho účtu v ČSOB
Prerokovanie platu starostky obce a správa o jej činnosti
Schválenie kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2015
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Sološnica za rok
2014
10. Správa inventarizačnej komisie o inventarizácii za rok 2014
11. Správy predsedov komisií o ich činnosti za 1. polrok 2015
12. Pripomienky a návrhy poslancov a občanov
Návrh uznesenia: OZ v Sološnici schvaľuje program OZ obce Sološnica v doplnenom znení.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ /poslanec S. Blecha neprítomný, ospravedlnený/.
Uznesenie je prijaté.

Kontrola uznesení prijatých OZ dňa 22.4.2015
Uznesenia z posledného zasadania OZ Sološnica:
UZNESENIE č. 21/2015 – OZ zobralo na vedomie zmenu rozpočtu aj rozpočtové opatrenie s nasledovnými zmenami :
Bežné príjmy spolu
+ 38.935,36 €
Bežné výdavky spolu
+ 62.654,56€
Kapitálové výdavky spolu:
+ 72 840,00 €
Celková zmena na strane príjmov:
+ 38 935,36 €
Celková zmena na strane výdavkov:
+ 135 494,56 €
Celková zmena na strane príjmov:
+ 38 192,36 €
Celková zmena na strane výdavkov:
+ 183 332,36 €
Starostka informovala, že zmena bola vykonaná aj v systéme RISSAM a uznesenie je splnené

UZNESENIE č. 22/2015 a) bolo schválené poskytnutie dotácií vo výške 2622,20 € v zmysle VZN č.2/2013 o poskytovaní dotácií
na voľnočasové aktivity detí a mládeže v Sološnici v roku 2015

Komentár A. Čermáková: Schválili sme celkovo poskytnutie dotácií na 4 projekty, z toho u troch
už prišlo k podpísaniu zmluvy a projekty sa začali i realizovať. Projekt ŠK Malacky (E. Chvílová) –
boli dolaďované detaily zmluvy, návrh zo strany A. Čermákovej bol už odoslaný do ŠK Malacky,
avšak zatiaľ sa nevrátil. Prvé tri zmluvy sú už zverejnené a finančné prostriedky boli poukázané
príjemcom .
Návrh M. Mikušová: Zverejniť o poskytnutých dotáciách i článok do Sološnického spravodaja.
A. Čermáková upozornila predkladateľov projektu a to ZŠ Sološnica a DHZ Sološnica na menšie
zmeny v zmluvách a to najmä doba, do kedy sa majú peniaze vyčerpať a povinnosť a povinnosť
článku a prezentácie, že peniaze sú získané z obce Sološnica. Zmluvu podpisovali nie len
štatutárni zástupcovia, ale i osoby zodpovedné za projekty, aby boli upovedomení
o podmienkach.
UZNESENIE č. 23/2015 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici a) p o v e r u j e starostku obce , aby ako zriaďovateľ ZŠ
Sološnica podnikla kroky k odvolaniu riaditeľa ZŠ Mgr. Ivana Kordíka . Obecné zastupiteľstvo mu vyslovuje
nedôveru vzhľadom k závažným porušeniam všeobecne záväzných právnych predpisov .
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Komantár: Starostka obce Sološnica na základe krokov, ktoré v tejto veci podnikla a po
komunikácii so sekciou školstva, komunikácii s právnikom i radou školy, sa po zvážení všetkých
skutočností rozhodla neodvolať riaditeľa ZŠ Sološnica. Starostka obdržala i aktuálne hodnotenie
školy, kde rating ZŠ Sološnica stúpol z BB na BB+.
R. Chvíla: Dotazuje sa na dôvody, ktoré viedli k neodvolaniu riaditeľa ZŠ Sološnica.
A. Čermáková: K uvedenému sa nemusím vyjadrovať. Riešila uvedené s radou školy, so sekciou
školstva na ZMOS-e, i s právnikmi. Aj obec urobila určité pochybenia, riaditeľ nemal na papieri
presne určený účel prostriedkov, ani nemal určené do kedy ich treba použiť. Tým nechce
povedať, že riaditeľ neurobil chyby v tejto záležitosti.
R. Chvíla: Zistenia OZ a vtedajšej kontrolórky obce teda neboli závažné?
A. Čermáková: Zistenia v tej dobe boli závažnejšie (vtedy malo prísť k „trestu“, čo by bolo
pochopiteľné) ako terajšie porušenia a tieto zhodnotila, že nie sú dôvodom na odvolanie
riaditeľa ZŠ Sološnica.
R. Chvíla: Namieta - prevádzkovanie bez revíznej správy i zaplatenie faktúry skorej sú vážne
porušenia.
M. Mikušová: Aké opatrenia budú urobené, aby sa situácia do budúcna neopakovala? Treba
stanoviť čo riaditeľ ZŠ môže a ako môže v súvislosti s nakladaním s finančnými prostriedkami.
A. Čermáková: Bude vypracovaná interná smernica, ktorú vypracuje starostka obce ako nakladať
s verejnými financiami a ktorú bude musieť riaditeľ ZŠ akceptovať i keď on namieta, že nie.
Ľ. Novák: Zaujal stanovisko, že pokiaľ súčasný riaditeľ ZŠ Sološnica I. Kordík zostane vo funkcii,
tak nebude súhlasiť, aby ZŠ Sološnica dostala akékoľvek peniaze navyše z obce a to na základe
toho, že riaditeľ nebol odvolaný.
A. Čermáková oponuje, pokiaľ sa jedná o dar - o účelovo viazané prostriedky, tak tieto sa nedajú
použiť na iný účel. Obec ich dostáva za určitým účelom. Konkrétne sa teda pýta Ľ. Nováka,
nakoľko obdržala žiadosť na výmenu pokazených bojlerov v ZŠ Sološnica - podporí danú žiadosť
vzhľadom na to, že deti v škole nebudú mať teplú vodu, ak sa bojlery nevymenia?
Ľ. Novák: Uvádza, že neodsúhlasí ani peniaze na bojlery, ktoré zo ZŠ Sološnica požadujú, nakoľko
si nie je istý tým, že by dané bojlery nakoniec v škole mali.
M. Vláčilíková: Ochranné koše na svietidlá požaduje domontovať do telocvične v každom
prípade.
A. Čermáková: Už zisťuje kto ich navrhne, vyrobí i koľko to bude stáť.
M. Velšmid: Postačoval by certifikát od výrobcu k bezpečnosti skiel u namontovaných svietidiel.
Nesplnené uznesenia z roku 2014:
UZNESENIE č. 45/2014 Zvolať stretnutie občanov v časti obce Nivy vo veci protipovodňových opatrení

A. Čermáková -pozemky nie sú vo vlastníctve obce Sološnice, nie je teda možné urobiť
protipovodňové požadované opatrenia, starostka bola osobne v danej lokalite na obhliadke s p.
Milanom Onderkom, rozprávala s viacerými ľuďmi v danej lokalite, sú tam tri kritické miesta, kde
voda vyteká von, nakoľko sú jarky zarastené, niečo sa však dá urobiť v rámci
verejnoprospešných prác, avšak aktuálne už skončil jeden pracovník evidovaný na ÚP. Treba
vysekať a vybagrovať uvedené oblasti. Súlad medzi obcou a obyvateľmi, aby bolo možné
uvedené realizovať, bolo by dobré, aby spolupracovali i občania tu žijúci.
M. Vláčilíková: sú obyvatelia z tejto časti obce ochotní spolupracovať?
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A. Čermáková: niektorí sú ochotní.
Dopĺňa, že p. Onderka bol zhrozený z vybudovaných rybníkov p. Blahoviča v časti obce smerom
na P. Podhradie.
UZNESENIE č. 28/2014 odsek 4B vrátenie rozdielu

A. Čermáková –riaditeľ bol vyzvaný, k vráteniu zatiaľ neprišlo.
M. Čermáková - bol vo výzve daný termín? Nie, nebol.
M. Vláčilíková -mala by byť doručená ešte jedna výzva i s konkrétnym termínom, aby sa obec
mala o čo oprieť.
R. Chvíla - dotazuje sa kedy riaditeľ dostal poslednú výzvu?
A. Čermáková - nevie, skúsi uvedené zistiť
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici berie na vedomie správu o plnení uznesení, ktorú
predložila starostka obce.
Za prijatie Uznesenia hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, Uznesenie je prijaté

Schválenie VZN č.3/2015 Požiarny poriadok obce Sološnica
A. Čermáková: Návrh bol riadne zverejnený na obecnej stránke i na úradnej tabuli v obci. Počas
doby vyvesenia neprišli žiadne pripomienky od občanov, hasičov, pripomienky nemajú ani
prítomní poslanci.
M. Čermáková: Žiada iba o opravu kontaktu na str. 13- Správa vodného toku nie je Povodie
Dunaja ale Lesy SR
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje VZN č 3/2015 Požiarny poriadok obce Sološnica .
Za prijatie VZN hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, Uznesenie je prijaté.

Schválenie využitia majetku obce –pozemok č. 90/5 ,nebytové priestory v dome č. 487
a odpredaj dielu č.1 odčleneného z parcely č.232/1 pod rodinným domom č. 227 p.
Anne Romanovej
 Žiadosť p. Biksadský:
Bolo zvolané pracovné stretnutie v tejto veci odpredaja časti pozemku 90/5. Poslanci navrhujú
parcelu rozdeliť, nakoľko parcela je sčasti odskočená, na zarovnanie danej parcely
a zabezpečenie prístupu k parcele pri kinosále. Celková výmera parcely je 35 m2, z toho obec je
čiastočným vlastníkom (½). Bez kompletného geometrického plánu i tak pristúpiť k odpredaju
nie je možné. Potrebné je teda vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku zo
strany p. Biksadkého.
p. Biksadský : Čo v prípade, ak si to dá vyhotoviť a poslanci nebudú ochotní odpredať pozemok?
M. Mikušová: K rozdeleniu pozemku sa pristúpilo preto, aby sa zarovnala hranica pozemku a aby
sa zvyšná časť do budúcna použila pri možnej realizácii opravy kinosály. Po zmene by bol
pozemok s rovnou hranicou, nie s odskokom.
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M. Vláčilíková: dopĺňa, že na pracovnom stretnutí sa poslanci zhodli, že p. Biksadskému
odpredajú daný pozemok, avšak pokiaľ chce niekto od obce odkupovať pozemok, musí si plán
i posudok dať vyhotoviť sám na svoje náklady.
Zhrnutie:
Obec Sološnica nesúhlasí s odpredajom pozemku č.90/5, dáva však predbežne dáva súhlas s
odkupom „novovytvorenej parcely“ , s odkupom pôvodnej sa nesúhlasí.
Ľ. Novák sa pýta, ak teda i poslanci dávajú predbežný súhlas s odpredajom „novovytvorenej“
parcely, či sa bude zo strany obce navyšovať cena, ktorú stanoví znalec v posudku, alebo či
pristúpime na stanovenú cenu znalcom, ktorému si dá vyhotoviť p. Biksadský posudok. Obec by
to mohla predať za cenu znaleckého posudku. P. Novák dáva ústny prísľub, že za jeho osobu
nebude hlasovať za navýšenie ceny stanovenej znalcom (takto stanovená cena je minimum, pod
ktorého výšku obec nesmie ísť). Je potrebné vyhotovenie posudku na náklady p. Biksadského,
nakoľko v minulosti sa v obci stal prípad, kedy mal občan záujem o odkúpenie obecného
pozemku, obec dala na svoje náklady vyhotoviť posudok a dotyčný občan si kúpu rozmyslel.
P. Biksadský argumentuje, že dá vyhotovovať všetko na svoje náklady a nakoniec mu poslanci
nemusia pozemok ani predať. . .
A. Čermáková predbežne chcela zistiť cenu pozemku aspoň odhadom a ústne, avšak nepodarilo
sa jej znalca kontaktovať. Poslanci v tejto chvíli nevedia cenu p. Biksadskému povedať, závisí
skutočne od posudku.
Ľ. Novák: V tomto momente poslancom nezostáva nič iné ako nesúhlasiť s odpredajom celej
časti parcely 90/5 . Bolo by vhodné v mesiaci september prijať v tejto veci nejaké VZN, ktoré by
riešilo podobné prípady.
Návrh uznesenia : OZ v Sološnici nesúhlasí s odpredajom pozemku s parcelným číslom 90/5
V k. ú. obce Sološnica žiadateľovi Petrovi Biksadskému, bytom Sološnica č. 148 .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, Uznesenie je prijaté.

 Žiadosť p. Romanovej:
A. Čermáková: Jedná sa o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza pod existujúcim rodinným
domom vo vlastníctve p. Romanovej o výmere 11 m2.Ide o pozemok zastavaný stavbou .
Posledné predaje pozemkov pod stavbou boli v roku 2012 a 2011, jednalo sa o tri prípady
(rôzne ceny 2,50€/m2 -15€/m2). v zákone o majetku obce je výnimka pri postupe, ktorý musí
obec pri odpredaji majetku dodržiavať.
Ľ. Novák: Dá sa pozemok darovať celkom zadarmo?
A. Čermáková odpovedá: Pozemky tohto typu však nie je možné darovať zadarmo. Návrhom M.
Vláčilíkovej je stanoviť cenu na 2,50€/m2. Návrhom R. Chvíla je stanoviť cenu v sume 0,01€.
A. Čermáková: môžeme uskutočniť pomocné hlasovanie o stanovení ceny.
Ľ. Novák: pozor na porušenie rokovacieho poriadku. Je možné hlasovať o cene tohto pozemku,
ak toto nebolo presne špecifikované v bodoch programu OZ?
M. Mikušová: prečo toto nie je riešené systémovo z minulosti?
A. Čermáková: pripraviť VZN ohľadom ceny pozemku pod stavbou! Je možné očakávať množstvo
žiadostí o odkup takýchto pozemkov pod stavbami.
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R. Chvíla, M. Mikušová: Bodaj by toto bolo motiváciou pre občanov, aby vysporiadali svoje
pozemky a dali si to „na poriadok“.
Poslanci sa zhodli, že sa bude hlasovať za návrh uznesenia, kde predaj pozemku bude za cenu
2,50€/m2 a do budúcna sa bude uvedené riešiť prijatím VZN platného pre podobné prípady.
Návrh uznesenia : OZ v Sološnici súhlasí s odpredajom dielu č.1 odčleneného z parcely č.232/1
v k. ú. Sološnica, obec Sološnica, vytvorenú geometrickým plánom č.31/2015, spracovaného
geodetom Igorom Kaliášom o výmere 11m2 žiadateľovi Anne Romanovej, rod. Pápežovej, nar.
11.10.1971 rod. č. 716011/6271, trvale bytom Sološnica 227 , v zmysle §9a ods. 8 zákona č.
138/1991 Zákona o majetku obcí.
Cena sa stanovuje na 2,50 € /m2 , celková cena za predmetný pozemok činí 27,50 € , slovom
dvadsaťsedem euro päťdesiat centov.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, Uznesenie je prijaté.
 nebytové priestory v dome č. 487 „Relaxík“
A. Čermáková : Vzhľadom tomu, že nájomca vypovedal nájomnú zmluvu medzi Obcou
Sološnica a fi. Relax-ik , je na zvážení OZ , ako sa bude ďalej s týmto priestorom nakladať.
M. Mikušová: Máme záujemcu o prenájom nebytových priestorov?
A. Čermáková: Zatiaľ písomnú žiadosť o tento nebytový priestor neevidujeme (predbežne sa
zaujímala iba Ľ. Lovíšková).Poslanci vyjadrili názor, že obec by mala mať k dispozícii bytový
priestor, napr. prechodné bývanie a podobne. Malo to byť potom ako obecný byt? Skôr ako
priestor v prípade núdze?
Obec by musela cez stavebný úrad požiadať o zmenu na bytový priestor.
M. Vláčilíková upozorňuje, že už v minulosti sa otvorila otázka stanovenia správcu, bytovej
správy, nakoľko sa tu neplatia odvody do fondov opráv a podobne.
M. Čermáková podotýka, že treba počítať s navýšením nákladov obce so zmenou na bytový
priestor.
Ľ. Novák: pokiaľ by mal niekto do zmeny na bytové priestory záujem o prenájom krátkodobý,
navrhuje to umožniť.
Návrh uznesenia : OZ v Sološnici súhlasí so zmenou využívania nebytových priestorov skladové priestory, na bytové priestory , v bytovom dome č. 487 , priestor č. 8 , zapísaný na
LV č. 1366 v spoluvlastníckom podiele obce Sološnica 1/1
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, Uznesenie je prijaté.

Zrušenie sporiaceho účtu obce v ČSOB
Komentár k uvedenému bodu bol napísaný a predložený poslancom .
Obec Sološnica má vedený sporiaci účet v ČSOB. Ide o sporiaci účet, s vkladom cca 17.080€ , kde
sa mesačne pripisuje úrok cca 3,50€. Ročná úroková sadzba je 0, 3% p.a. Starostka navrhuje,
aby sa peniaze preložili do Primabanky , kde má obec vedené ostatné účty , s tým, že banka
ponúka pri vklade na termínovaný účet s dobou viazanosti 6 mesiacov úrokovú sadzbu 0,8% p.a.
výšku vkladu a dobu viazanosti určí v spolupráci s finančnou komisiou.
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M. Velšmid: dajú sa t prostriedky použiť napr. na sociálne slabšie rodiny a podobne?
A. Čermáková: nie je to možné, je to súčasť prebytku obce z minulých rokov a môžu sa použiť
iba na kapitálové výdavky. Už vôbec nie je možné použiť ich formou pôžičky pre niekoho.
Návrh uznesenia : OZ v Sološnici súhlasí so zrušením účtu IBAN : 56 7500 0000 0040 0689
3274 vedeného v ČSOB Malacky, vedeného v mene EURO.
Za prijatie hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, Uznesenie je prijaté.

Prerokovanie platu starostky obce a správa o jej činnosti

Starostka informovala o zákone , podľa ktorého starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na
celé euro nahor. Priemerná mzda v NH za rok 2014 je 858 € a koeficient pre obec Sološnica je 1,98 ( pragraf 4
zákona č. 253/1994 Z.z. ) , čo je suma 1699 € .
Ďalej predniesla správu o svojej činnosti :
Je ťažké zosumarizovať prácu, ktorej výsledok sa nedá odvážiť, zmerať , spočítať či doplniť do kolóniek .
Rozpisovať ju podrobne po dňoch , týždňoch , mesiacoch ? Či naopak- len v skratke ?
Možno by sa táto správa písala oveľa jednoduchšie, ak by za ňou nenasledovalo prerokovanie môjho platu ,
nezávisle, na konci roka ako zhodnotenie . Možno by ju lepšie, resp. nezávislejšie napísal niektorý iný zamestnanec
, pretože ja budem písať len o tom, čo som spravila , čo sa podarilo no o tých menej podarených či neurobených
veciach nenapíšem . Bude to jednostranné vymenovanie aktivít , ktoré si pozorný poslanec všimne aj bez tejto
správy a poslancovi s kritickými okuliarmi bude málo, aj keby som vypísala 4 strany A4 . Takže takto :
-

December 2014 - pohreb ( celý obrad )
Stretnutie detí a rodičov ( scenár, príhovory, výroba pamätných listov , občerstvenie )
Obecný ples ( 185 účastníkov )
Brigáda na cintoríne ( 54 účastníkov, 1 vlečka odpadu , nové malé kontajnery na cintoríne )
Literárno - výtvarná súťaž: Sološnica v rozprávke, rozprávka v Sološnici , stretnutie s družinármi
Pôstna polievka ( 105 obedujúcich , výťažok 705 € Brunovi Dávidovi )
Kvetinový jarmok
MDD ( v spolupráci s kult. komisiou a hasičmi )
Holcim – niekoľko dlhotrvajúcich stretnutí
DHZ , Jednota dôchodcov, Farský úrad
Deň matiek - program pripravili deti s MŠ
Hody ( Doľany ,Sološnica )
Príprava opravy kúrenia v MŠ , maľovanie chodieb, oprava kancelárie riaditeľky , piesok ,
ZMOS , regionálne stretnutie , Podhoran, Klub starostov MA -1/4 ročne
RC – účasť na celoslovenských akciách , ktoré pripravuje RC Sološncia
Sološnický spravodaj, článok do letného špeciálu regionálnych novín MY Záhorie ...

Málo ? Dosť ? Veľmi rada pripravím podobný súhrn činností , ktoré robím mimo svojho pracovného času či nad
rámec mojich povinností aj na konci roka , v decembri . No nie z povinnosti , či preto, že chcem pýtať vyšší plat .
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Skôr preto, aby som počula aj Váš názor, vaše nápady, pripomienky či kritiku. Preto mi príde vhodné , aby aj
predsedovia našich komisií , prípadne vy- ako poslanci- informovali o činnosti . Aby sme vedeli , kam sa posunúť,
kde má zabrať starostka a kde poslanci , resp. ako vieme zlepšiť našu spoluprácu .
Plat starostu musíte prerokovať aspoň 1 x ročne, či so spávou, či bez správy. Ak sa má OZ stretávať cca raz za 3
mesiace, môže sa stať, že zasadnete 4x za rok . Ak máte podľa platného uznesenia 2x ročne prerokovať plat
starostky, bude tak na každom druhom zasadnutí .
Preto prichádzam s návrhom na zrušenie uznesenia č. 32 /2012 časť b) a c) . Dôvody ?
1. Ak budete mať potrebu venovať sa môjmu platu častejšie ako je povinné zo zákona, nič vám v tom nebráni , stačí
dať návrh na zaradnie do programu zasadnutia
2. Neverím, že práve takáto správa o činnosti má vplyv na vaše rozhodnutie o výške platu starostky .

R. Chvíla: K spomenutej otázke týkajúcej sa prerokovania platu dva razy ročne - bolo to
stanovené kvôli tomu, že starosta mohol týmto spôsobom dostať na konci kalendárneho roka
odmenu. Čo však od roku 2012 už nie je možné (bolo zrušené so zákona). Vtedajší poslanci to
teda vtedy prijali, aby sa mohlo najmä rokovať o tejto možnej odmene. Pre starostu to bola
záruka, že sa jeho plat dva razy do roka prehodnotí. Táto odmena bola „ rozpustená“ bývalej
starostke do 12-tich platov.
Poslanci sa mohli k možnému navýšeniu teda vyjadriť dva razy do roka. Ak chceme viacej
spolupracovať, tak stretávania OZ budú častejšie, nebude to len tri krát do roka. Návrhom je
zachovať súčasnú výšku platu podľa toho, ako to vychádza podľa výpočtu použitia koeficientu.
A. Čermáková: pri písaní správy sama nevedela ako má s písaním správy začať, čo má hodnotiť,
či má skutočne vymenovávať všetky úkony podľa kalendára, aby daná správa bola výpovedná?
M. Mikušová: dopĺňa – zákon uvádza, že sa dá plat zvýšiť podľa zákona až o 70% a to podľa
rozhodnutia OZ.
M. Čermáková: navrhuje zvýšiť, dotazuje sa však o koľko sa zvykol navyšovať plán v minulosti
bývalej starostke.
R. Chvíla: Dodáva, že uplynul zatiaľ len polrok a teda bude ešte dosť priestoru na zvyšovanie
platu v budúcnosti.
M. Čermáková: má zasa naopak dojem, že už i na základe polročnej práce by sa starostke plat
mal navýšiť.
M. Mikušová: koeficient sa týka obcí od 1001 do 3000 obyvateľov. A preto teda navrhuje, či by
nebolo možné navýšiť o pomer podľa počtu obyvateľov v našej obci?
A. Čermáková: dopĺňa, že takéto hlasovanie do budúcna pravdepodobne bude zrušené, nakoľko
je to podľa mnohých neobjektívne. Ak poslanci majú osobné výhrady proti starostovi , nikdy mu
plat nenavýšia, niektorí starostovia za celé obdobie nedostanú ani 5% z možnej odmeny.
M. Čermáková: navrhuje zvýšiť plat o 140€ (cca 8%).
HK: ak by plat zostal iba taký, ako je daný, tak to vyzerá, že starostka nerobí nič naviac.
A starostka určite robí naviac mnoho vecí a preto by mala mať navýšenie aspoň o 10%.
Ľ. Novák: myslí si osobne, že činnosti pre obec venuje starostka veľmi veľa času nad rámec
stanovených povinností, často pracuje po pracovnej dobe, nad rámec časového fondu, jediné
mínus, ktoré vidí je výsledok vo veci odvolania riaditeľa ZŠ Sološnica (zmena názoru v tejto
otázke oproti obdobiu, keď bola hlavnou kontrolórkou obce). Navrhuje ponechať skutočnosť,
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aby sa o plate starostu obce hlasovalo dva krát do roka, lebo je to jediná možnosť, ako
navýšiť/ponížiť plat starostky obce v rozmedzí každého pol roka a do očí sa vyjadriť k činnosti
starostky obce. Starostka sa o obec stará, tak ako má. Prerokovať plat dva krát do roka nie je
problém a je to i príležitosť poslancov k prerokovaniu platu.
M. Vláčilíková: Postupuje tiež svoj názor k činnosti a fungovaní starostky - upozorňuje, že
nemôže byť s každým za dobre. Treba zo seba vysúkať i nepopulárne opatrenia, najmä v jednaní
so spoločnosťami a firmami, s ktorými obec vstupuje do vzťahov. Inak vyjadrila spokojnosť
s činnosťou starostky. Uvádza len odporúčanie na tvrdšie jednanie so spoločnosťami.
A. Čermáková v tomto bode oponuje a nemyslí si, že nemôže byť s každým za dobre. Jedná sa
skorej o povahové črty, ktoré si človek nesie so sebou v živote.
M. Velšmid: navrhuje zvýšenie platu starostky o 10% (na sumu 1.869€)
Pomocné hlasovanie:
8% navýšenie o 140€ -Čermáková, Vláčilíková, Ralbovský, Okruhlica
Zostať na základe=0% navýšenie- Novák, Chvíla
10% navýšenie –Mikušová, Velšmid
Návrh uznesenia : OZ v Sološnici určuje v súlade so zákonom č.253/1994 mesačný plat
starostky obce navýšený o 8% v celkovej výške 1835 € s platnosťou od 1.7.2015.
Za hlasovalo 7 z 8 prítomných poslancov OZ, proti hlasovalo 0 poslancov, hlasovania sa zdržal
1 poslanec-Ľ.Novák.
Uznesenie je prijaté.
Schválenie kontrolnej činnosti HK obce na 2. polrok 2015
HK najprv predkladá na základe povinnosti, ktorú mu predkladá zákon o obecnom zriadení ,
závery z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom obce Sološnica od posledného zasadnutia OZ
.
posledného zasadnutia OZ. Vykonané kontroly :
1. Doplnenie správy o kontrole financovania stavebných prác na rekonštrukcii elektroinštalácie v
telocvični ZŠ Sološnica na základe uznesenia č. 17/2015.
2. Kontrola záznamov o prevádzke dopravných prostriedkov, patriacich obci.
3. Kontrola plnenia uznesení OZ, prijatých v r. 2014 – 2015.
K bodu 1
Kontrolné zistenie
Na tlačive ZŠ s názvom „Platobný poukaz“ sa o. i. potvrdzuje, že bola vykonaná predbežná
finančná kontrola v zmysle § 9 zákona č. 502/2011 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v zn. n. p. Táto však bola vykonaná nedostatočne, nakoľko v čase vykonania úhrady faktúry
práce ešte neboli ukončené, uvedeným konaním bol cit. zákon porušený, nesúlad s § 9 ods. 1
písm a) a e). HK upozorňuje a dáva odporúčanie na vypracovanie smernice a zároveň zadať
riaditeľovi ZŠ ako povinnosť postupovať podľa tejto smernice .
K bodu 2 a 3 neboli zistené porušenia právnych predpisov
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Kontrola plnení uznesení z roku 2014:
V roku 2015 bolo prijatých 23 uznesení, jedno nebolo prijaté, riešilo sa následne na
mimoriadnom zasadnutí OZ obce Sološnica ,nesplnené boli iba dve, týkajúce sa ZŠ Sološnica,
podľa pôvodného uznesenia- vrátenie fin. prostriedkov za opravu schodiska, Zvolanie
obyvateľov obce v časti Nivy – je čiastočne splnené .
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2015 bol zverejnený zákonom stanoveným
spôsobom , poslanci ho dostali v materiáloch k zasadnutiu , materiál tvorí prílohu k zápisnici .
Bez pripomienok poslancov .

Návrh uznesenia :
OZ v Sološnici schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce Sološncia na 2.polrok 2015.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, Uznesenie je prijaté.

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2014
Dokument mal 39 strán, tvorí prílohu k zápisnici . Audítor konštatuje, že účtovná závierka obce
Sološnica za rok 2014 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Sološnica
k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a je v súlade
so zákonom o účtovníctve.
Návrh uznesenia : OZ v Sološnici berie na vedomie správu nezvislého audítora o overení
účtovnej závierky obce Sološnica zostavenej k 31.12.2014 .
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, Uznesenie je prijaté.

Správa inventarizačnej komisie o inventarizácii za rok 2014
Všetci poslanci obdŕžali vopred do pošty k nahliadnutiu uvedenú správu. Správa o inventarizácii
majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2014 tvorí prílohu k zápisnici. Tento bod bol bez
pripomienok.
Návrh uznesenia : OZ v Sološnici berie na vedomie správu inventarizačnej komisie
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2014.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, Uznesenie je prijaté.



Správy predsedov komisií o ich činnosti za 1. polrok 2015



Komisia pre financie a správu majetku: Zasadala raz, zasadania sa zúčastnili traja
členovia, prizvaní boli i poslanci, náplňou bolo oboznámenie sa s rozpočtom
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komisiu pre kultúru a šport zasadala 7 krát (5 krát z toho Noc s Andersenom, MDD
zasadanie dva krát)
Komisia pre ŽP a verejný poriadok zasadala raz 19.2.2015 (sťažnosť medzi susedmi,
kontajnery, ČOV, zberný dvor, skládky odpadu)
Stavebná komisia mala dve neformálne zasadnutia (výrub stromov pri kostole, presun
finančných prostriedkov pri oprave cesty po budovaní kanalizácie + ČOV)
Sociálna a informačnn o- komunikačná : Stretnutia prebehli dva krát (najmä
k internetovej stránke a k vydávaniu Sološnického spravodaja. Čo sa týka web stránky
obce, pracuje sa najmä na obsahovej stránke, pribudli tam nové záložky a vytriedili sa
neaktuálne dokumenty a podobne, až následne sa bude pracovať na vizuály. Zostala
otvorená otázka diskusného fóra a Sološnický spravodaj - problémom je nefunkčná
redakčná rada).
Komisia pre udeľovanie dotácií : Fyzicky sa nestretli, komunikácia prebieha len
prostredníctvom mailov. Bola podaná námietka, ku ktorej bolo podané mailom
vyjadrenie.
Komisia pre ochranu verejného záujmu :Prebehla kontrola majetkových priznaní.

Starostka obce sa poďakovala všetkým komisiám za ich činnosť. M. Mikušová podotýka v tejto
súvislosti potrebu vypracovania projektu výsadby zelene na ihrisku.
Návrh uznesenia : OZ v Sološnici berie na vedomie správu predsedov komisií o ich činnosti za
prvý polrok 2015.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ, Uznesenie je prijaté.

Pripomienky, diskusia:
M. Mikušová: Plynofikácia ZŠ Sološnica - v akom je to štádiu. Odpoveď A. Čermákovej - Holcim
podporí uvedený projekt a zaplatí i projektovú dokumentáciu. Financie by mali byť darom od
Holcim-u.
R. Chvíla: Ako vyzerá otázka financovania okien ZŠ Sološnica? A. Čermáková odpovedá, že časť
peňazí už bola preinvestovaná, ostatné (z Holcimu) ešte budú teraz preinvestované. Tento
projekt bol rozbehnutý ešte v septembri, jednalo sa o výmenu okien na telocvični v ZŠ Sološnica.
P. Mikuš : konštatuje, že na stretnutie, ktoré pripravil Ochranársky spolok , bol prizvaný i
poslanec z obce DNV a členovia OZ Sološnica. Dúfali, že sa ho zúčastnia poslanci obce
Sološnica. Nikto okrem M. Mikušovej nebol prítomný, čo ich veľmi mrzí , pretože čakali väčší
záujem o životné prostredie od poslancov. Poslanci aj starostka mu oponovali, že na základe
neúčasti na jednom stretnutí nemôže robiť závery, že ich životné prostredie v obci nezaujíma.
Taktiež vyjadril názor, že problémy okolo ZŠ malo riešiť už predchádzajúce zastupiteľstvo .
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Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť, návrhy i pripomienky a ukončila zasadnutie
OZ.

Overovatelia :
Ing. Marta Čermáková
Marta Mikušová

Anna Čermáková , starostka obce Sološnica
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