Zápis z obecného zastupiteľstva obce Sološnica
Obec Sološnica
Konanej:

4.11.2015 o 17.30, zasadacia miestnosť Obecný úrad Sološnica

Prítomní:
Starostka obce: Čermáková Anna
Poslanci: Blecha Stanislav, Mgr. Chvíla Roman, Ing. Čermáková Marta, , Mikušová Marta, Bc.
Novák Ľubomír, PHDr. Okruhlica Jakub, Ralbovský Dominik, Velšmid Marek, JUDr. Vláčilíková
Magdaléna
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 a pripomienkami k zmene poradia bodov zasadania.
Ako zapisovateľ zo zasadnutia OZ zo dňa 4.11.2015 bola určená Bc. Miroslava Sojková,
overovateľmi boli určení Stanislav Blecha a PHDr. Jakub Okruhlica
Schválenie programu zasadnutia OZ Sološnica:
Program OZ zo dňa 4.11.2015 :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení, správa HK o
4. Schválenie VZN č. č.6/2015 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
5. Schválenie VZN č. 7/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sološnica
6. Schválenie Prevádzkového poriadku viacúčelového športového ihriska
7. Prerokovanie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Sološnica a MŠ Sološnica
8. Prenájom priestorov v KD Jednote dôchodcov v Sološnici
9. Prerokovanie stavu majetku : parcela č. 90/3 a budova kinosály
10. Prerokovanie stavebných úprav na hasičskej zbrojnici
11. Prerokovanie stavu osvetlenia prechodov pre chodcov
12. Pripomienky a návrhy poslancov a občanov
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Návrhom riaditeľa ZŠ Sološnica I. Kordíka je, aby sa bod č.7 - Prerokovanie Správy o výchovno –
vzdelávacej činnosti ZŠ Sološnica a MŠ Sološnica na začiatok rokovania.
Návrh poslanca Ľ. Nováka je, aby sa bod č.9 - Prerokovanie stavu majetku : parcela č. 90/3
a budova kinosály presunul na začiatok na začiatok rokovania.
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje program OZ obce Sološnica v pozmenenom
znení.
Za hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.

Kontrola uznesení, správa HK o výsledkoch kontrol
Starostka obce urobila kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ
UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sološnica zo dňa 16.09.2015
Prítomní poslanci : 8 (osem )
Blecha Stanislav , Mgr. Chvíla Roman, Mikušová Marta ,Bc. Novák Ľubomír, PHDr.Okruhlica Jakub, Ralbovský
Dominik, Velšmid Marek, JUDr.Vláčilíková Magdaléna
Ospravedlnený poslanec : 1( jeden) , Ing. Čermáková Marta
UZNESENIE č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
program rokovania podľa pozvánky
UZNESENIE č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24.6.2015 , ktorú podala starostka obce Anna Čermáková
UZNESENIE č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
súhlasí
s vybudovaním sedimentačnej a zbernej nádoby pri ČOV Sološnica
v čase zasadnutia OZ sa plní
UZNESENIE č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
transfer jednotlivcom na čistenie odpadových vôd , ktorý bude poskytnutý FO
– daňovým poplatníkom za daň z nehnuteľnosti v obci Sološnica , ktorí nemajú
možnosť byť pripojení na kanalizáciu v obci Sološnica .Transfer sa poskytne
v období od 15.7.2015 do obdobia , kedy bude možné vyvážať žumpy do ČOV
v Sološnici .Výška transferu je rozdiel zaplatenej sumy a ceny 23 € avšak
maximálne vo výške 24 € / 1 fekálne auto na základe dokladu o zaplatení poplatku
a evidencie vyvezených žúmp v ČOV Rohožník .
v čase konania OZ sa vypláca
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UZNESENIE č.40/ 2015
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
a) b e r i e n a v e d o m i e
zmenu rozpočtu
Bežný rozpočet – príjmy
Položka 311000 003 kód zdroja 71 finančný dar Holcim
Položka 312001 008 kód zdroja 111 dotácia pre deti z rodín v HN
Položka 312001 009 kód zdroja 111 dotácia na rodinné prídavky
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dopravné žiakov
Položka 312012 003 kód zdroja 111 učebnice
Položka 312012 001 kód zdroja 111 – cestná doprava
Bežný rozpočet - výdavky
Položka 637006 001 kód zdroja 111 - výplata rodinných prídavkov
Odvod pre ZŠ
Odvod z fin. daru Holcim pre ZŠ, kód zdroja 71 – plynofikácia kuchyne
Položka 637002 kód zdroja 71 08 200 – Krumpolový deň
Položka 637004 kód zdroja 71 08 100 - rekonštrukcia športovísk
Položka 634001 kód zdroja 111 04 600 – cestná doprava (palivá)

+ 25 000,00 €
+ 139,00 €
+ 117,60 €
+ 3 087,00 €
+ 748,00 €
- 12,82 €

+ 117,60 €
+ 3 974,00 €
+ 12 000,00 €
+ 3 000,00 €
+ 5 000,00 €
- 12,82 €

Kapitálový rozpočet – príjmy
Položka 322001 kód zdroja 11H – projektová dokumentácia ČOV

+ 7000,00 €

Kapitálový rozpočet – výdavky
Položka 716000 kód zdroja 11H 05 200 – projektová dokumentácia ČOV
Položka 716000 kód zdroja 71 05 200 – projektová dokum. ČOV
Položka 716000 kód zdroja 46 05 200 – projektová dokum. ČOV

+ 7000,00 €
+ 5000,00 €
- 5 000,00 €

b) s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v súlade s § 14 odst. 2 písm. a:
Bežný rozpočet – príjmy:
133013 kód zdroja 41 – za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
292012 kód zdroja 41 – príjmy z dobropisov

+ 1 300,00 €
+ 421,71 €

Bežný rozpočet - výdavky:
01 110 623000 kód zdroja 41 – poistné – odvody(dôvera, union)
01 110 631001 kód zdroja 41 – cestovné náhrady
01 110 633010 kód zdroja 41 – pracovné odevy
01 110 637003 kód zdroja 41 – reklama, inzercia
01 110 637027 kód zdroja 41 – odmeny pracovníkov mimopracov. pomeru
01 110 642006 kód zdroja 41 – BT na členské príspevky
01 110 642015 kód zdroja 41 – nemocenské dávky

+ 1000,00 €
+
65,00 €
+
29,00 €
+ 100,00 €
+ 1 000,00 €
+ 550,00 €
+ 316,00 €

03 200 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál
03 200 633007 kód zdroja 41 – špeciálny materiál

+
-

201,00 €
201,00 €

05 200 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál
05 200 635004 kód zdroja 41 – oprava čerpadla
05 200 642014 kód zdroja 41 – transfer – vývoz žúmp
08 100 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál – sieťky

+ 600,00 €
+ 2 000,00 €
+ 2 000,00 €
+ 310,00 €

08 200 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál

+

500,00 €

09111 621000 kód zdroja 41 – poistenie VŠZP
- 1 500,00 €
09 111 623000 kód zdroja 41 – zdravotné poistenie Dôvera, Union
+ 1500,00 € 09 111 633006 kód zdroja
41 – všeobecný materiál
+ 2 300,00€ 09 111 637004 kód zdroja 41 – všeobecné
služby
- 2 300,00 €
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10 200 611000 kód zdroja 41 – tarifný plat opatrovateľská služba
10 200 621000 kód zdroja 41 – poistné – VŠZP
10 200 623000 kód zdroja 41 – poistné – Dôvera, Union
10 200 625002 kód zdroja 41 – starobné poistenie
10 200 625004 kód zroja 41 – invalidné poistenie
10 200 625005 kód zdroja 41 – poistenie v nezamestnanosti
10 200 637014 kód zdroj 41 – stravovanie

- 6 000,00 €
+ 150,00 €
- 800,00 €
500,00 €
210,00 €
80,00 €
900,00 €

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

+ 30 800,49 €
+ 24 208,78 €
+ 7 000,00 €
+ 7 000,00€

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

+ 37 800,49 €
+ 31 208,78 €

Zmena rozpočtu bola nahratá do systému RISSAM
UZNESENIE č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
VZN č. 4/2015 o udeľovaní dotácií z rozpočtu obce na podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže v Sološnici .
VZN bolo vyvesené po schválení na internetovej stránke a na úradnej tabuli obce
UZNESENIE č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
schvaľuje
VZN č. 5/2015 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Sološnica
VZN bolo vyvesené po schválení na internetovej stránke a na úradnej tabuli obce a pri vstupe na pohrebisko

UZNESENIE č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
Schvaľuje
a)vyhlásenie časti nebytového priestoru v stavbe č. 488 vedeného na LV č. 768 , o celkovej výmere 33 m2 , vstup od potoka ,
za neupotrebiteľný majetok
b) zámer prenajať uvedený majetok v zmysle VZN č. 2/2010 o prenájme nebytových priestorov a ostatného majetku vo
vlastníctve Obce Sološnica .
v plnení
UZNESENIE č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici
nesúhlasí
s odpredajom pozemnku s parc.č. 90/5 v k.ú. obce Sološnica žiadateľovi Jozefovi Sedlákovi, trvale bytom Sološnica
507 .
vo veci predaja sa nebude konať

OZ v Sološnici berie na vedomie
a) Správu o plnení uznesení, ktorú predniesla Anna Čermáková
b) Správu o výsledkoch kontrol, ktorú predložil hlavný kontrolór obce
Za prijatie tohto uznesenia hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov. Uznesenie je prijaté.
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Prerokovanie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Sološnica a MŠ Sološnica
Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Sološnica a MŠ Sološnica sú rozsiahle dokumenty,
ktoré mali poslanci pred zasadnutím v elektronickej forme , prerokované boli na radách škôl .
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ-okomentoval riaditeľ ZŠ Sološnica I. Kordík:
Dotaz A.Čermáková: parkovanie pred domom p.Kočíška sa stalo predmetom sporu v nedávnej
dobe. Miesto nie je označené ako parkovisko, pozemok by mal byť označený ako zákaz
zastavenia, aby neprichádzalo ku kolíziám s dotknutým majiteľom. Obec eviduje i oficiálnu
sťažnosť v tejto súvislosti. E. Gučíková dopĺňa, že pánu Kočíškovi nikto dlhodobo nezabraňoval
vo vjazde alebo výjazde a pán Kočíšek dokonca napadol rodiča na mieste parkujúceho
nepatričným spôsobom.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ-okomentovala riaditeľka MŠ Sološnica J.Šišková:
Dotaz A.Čermáková: kedy si stanovuje MŠ a ZŠ ciele a plány?
Odpoveď I. Kordík: Tie sa robia na začiatku školského roka ako plán práce školy, podliehajú tiež
podmienkam a požiadavkám MŠ, ktorý z toho v tomto roku niektoré veci vypustil (napr.plán
exkurzií a podobne)
Odpoveď J.Šišková-vychádzala z koncepčného rozvoja, ktorý vypracovala ešte Mgr. Bartoňová.
A.Čermáková: Čo znamená „sebahodnotenie detí“? J.Šišková: myslí sa hodnotenie detí samých
seba po skončení aktivít denne prebiehajúcich v triedach s deťmi. Deti dostanú priestor na to,
aby sa sami zhodnotili, čo sa im podarilo a čo nie.
Hodnotenie dosiahnutia cieľov sa zdá A.Čermákovej veľmi formálne, často sa tam opakuje napr.
fráza priebežne. A.Šišková: Niektoré ciele skutočne neboli ukončené a preto sa tam toto
opakuje.
A.Čermáková: Čo znamená spojenie v správe „využívame nové trendy“-do budúcna by bolo
vhodné konkretizovať uvedené, aby sa nepoužívali všeobecné popisy a frázy. Vysvetlenie: napr.
interaktívna tabuľa a jej zavedenie a podobne.
Zapájanie sa do projektov a je tam uvedený iba jeden projekt-bolo ich viac? Ak áno, je potrebné
uvádzať viaceré, všetky projekty.

Návrh na Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s c h v a ľ u j e
a) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Sološnica za školský rok 2014/2015
b) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Sološnica za školský rok 2014/2015
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
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Prerokovanie stavu majetku : parcela č. 90/3 a budova kinosály
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Zhrnutie k žiadosti:
Predmetná parcela je majetok, ktorý obec Sološnica dlhodobo nevyužíva, majetok preto
chátra.
Budovu kinosály má celú vo vlastníctve obec, parcela pod budovou a pri budove je však
rozdelená: polovica parcely patrí obci a polovica p.Biksadskému.
Uskutočnilo sa i stretnutie stavebnej komisie, ktorého sa zúčastnil i p.Sedlák, ktorý 20.10.2015
podal žiadosť o odkup predmetnej parcely. 30.10.2015 prišla opätovne žiadosť o odkup i od
p.Biksadského, ktorý uvádza, že má záujem i o odkup budovy nachádzajúcej sa na parcele.
Komentár k podanej žiadosti J.Sedlák: uvádza, že očakával i prítomnosť p.Biksadského, a že
príde k diskusii a prípadnej dohode. Dopĺňa, že preňho je prístup k žumpe veľmi dôležitý, ide
o to, že by sa mohlo stať, že bude mať žumpu na cudzom pozemku a nebude mať k nej vôbec
prístup a teda by sa stalo, že bude ohrozené jeho podnikanie ako také.
Diskusia:
A.Čermáková: z pohľadu obce nie je možný predaj spornej časti „VSTUPU“, lebo by
nehnuteľnosť zostala pre obec nepredajná. Plánuje sa do budúcna predaj ako celok – kinosála +
vstup. Ostatná časť majetku by sa znehodnotila a zostala by nepredajná.
M.Mikušová: Pripomína iba, že so všetkým, čo by sa vymyslelo ako možné riešenie by musel
súhlasiť i p.Biksadský ako spolumajiteľ.
D.Ralbovský: nepredávať uvedené v súčasnej dobe vôbec
Ľ.Novák: musí dojsť jednoznačne k dohode medzi p.Biksadským, obcou a p.Sedlákom,
podmienené je to opäť tým, že p. Biksadský musí súhlasiť
M.Velšmid: obec Sološnica nemá záujem o predaj týchto pozemkov bez toho, aby sa obe strany
dohodli, lebo nechceme nikomu poškodiť. Preto je potrebná dohoda medzi p.Biksadským
a p.Sedlákom ako dotknutými osobami.
M.Mikušová: mali by sme sa držať toho, čo sa dohodlo na pracovnom stretnutí, kedy sa riešila
plánovaná stavba ubytovne zo strany p.Biksadského a to: aby obec nepristupovala k predaju
pokiaľ by prišla o vstup k predmetnej nehnuteľnosti.
J.Sedlák: háji si iba svoje záujmy preto, aby neprišlo k tomu, že príde ku krachu jeho podnikania
z dôvodu, že nebude mať žumpu, ktorá sa na pozemku nachádza a ani nie je napojený na
kanalizáciu. Potom by nebolo možné ďalej prevádzkovať krčmu.
S.Blecha: obec Sološnica má záujem predať kinosálu, lebo je to nehnuteľnosť, ktorá chátra,
avšak prijať akékoľvek rozhodnutie v tejto veci nie je možné bez účasti p.Biksadského ako
dotknutej osoby. Návrh: čakať na reálnu dohodu medzi p.Biksadským a p.Sedlákom a
teda nepredávať v súčasnej dobe.
Ľ.Novák: výstup z debaty by mohol byť taký, že tri zainteresované strany sa stretnú a budú
v tejto veci jednať spolu.
D.Ralbovský: ak by sa s p.Biksadským spravila výmena metrov za pozemky pod záchodami...
S.Blecha: týmto by si obec robila iba zbytočné komplikácie...
A.Čermáková: bez toho, aby sme mali nejakú cenu zo znaleckého posudku sa zbytočne bavíme
o nejakých možných riešeniach
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J.Sedlák: chce garanciu na papieri od poslancov OZ Sološnica, aby sa nestalo, že sa pozemok
predá niekomu úplne inému i s vjazdom
Návrh uznesenia : OZ s ú h l a s í s vypracovaním znaleckého posudku na parcely č. 90/3,
90/5 a budovu kinosály, ktorá sa nachádza na parcele č. 90/3 v katastri obce Sološnica,
ktorých vlastníkom je Obec Sološnica.
Za hlasovalo 8 z 9 prítomných poslancov.
Zdržala sa : M. Vláčilíková
Uznesenie bolo prijaté.

Schválenie VZN č.6/2015 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
A. Čermáková –pripomienky v písomnej podobe poslal M. Velšmid: Divné mu prišlo vo VZN
spomínať zákon a navrhol uvedené vypustiť.
Tento návrh M. Velšmida nebol zverejnený viac ako 15 dní a preto by sa pristúpilo
k zapracovaniu pripomienok do návrhu A. Čermákovej, aby sa jednalo o riadny postup.
 Vynechanie článku 3 a 5, uvedené je presne dané v zákone -ide o presné znenie zákona,
ktoré by sa malo uvádzať i vo VZN. Pripomienka sa akceptuje.
 Vynechanie v článku 4 odstavec b -tiež sa jedná o citáciu zo zákona. Pripomienka sa
akceptuje.
 Článok 7 - časť týkajúca sa sankcií vložiť i ďalšie body zo zákona, keď už sa tam dva
uvádzajú. Pripomienka sa akceptuje
 Pravopisné chyby a formálne chyby-potrebné opraviť. Pripomienka sa akceptuje.
Návrh Hlasovania: OZ v Sološnici VZN č.6/2015 o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov.
Za hlasovali 9 z 9 prítomných poslancov. Uznesenie je prijaté.

Schválenie VZN č. 7/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sološnica
A.Čermáková –zapracované boli najmä pripomienky M. Čermákovej. V úvode bol doplnený celý
názov zákona, vo všeobecných ustanoveniach rozdelené, že kanalizačná prípojka sa delí na časť
verejnú (buduje obec) a časť domovú (buduje vlastník nehnuteľnosti), škrtá sa označenie septik,
cena za vyčistenie komunálnych odpadových vôd je 0,98€/m 3. Priestupok sa škrtá, nie je
v súlade s ústavou a právami jej danými. Výraz „bude uložená pokuta“ sa nahrádza pojmom
„môže byť uložená pokuta do výšky...“ Bod 9 sa tiež škrtá.
Dotaz M. Mikušová: účinnosť nadobúda 1.12.2015-to znamená, že všetci, čo sú napojení na
kanalizáciu, tak sa im k 30.11.urobí odpočet stavu vodomerov a vyúčtuje?
A.Čermáková: Článok 5, bod 5 (čiže cena) nadobúda účinnosť až od 1.1.2016. Ku koncu roku sa
urobia odpisy za starú cenu.
8

Iné pripomienky a návrhy k tomuto VZN neboli.
Návrh Hlasovania: OZ v Sološnici č. 7/2015 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce
Sološnica.
Za hlasovali 9 z 9 prítomných poslancov. Uznesenie je prijaté.
Odchod poslanca R.Chvílu. Ospravedlnený.

Schválenie Prevádzkového poriadku viacúčelového športového ihriska
M. Mikušová: Doplniť je potrebné, že sadzba 3,30 je hodinová= 3,30€/hod.
M. Čermáková: zostáva naďalej osoba zodpovedná za prevádzku multifunkčného ihriska tá istá?
A.Čermáková: Správca zostáva naďalej ten istý.
M. Velšmid: OÚ si vyhradzuje právo zmeny prevádzkových hodín v odôvodnených prípadoch (vo
výnimočných prípadoch napr. nočný zápas...)
M. Mikuš: v prípade, ak nie je správca ihriska dostupný, kto ho zastupuje? Bolo by potrebné ho
poveriť .
M. Sojka: správca musí byť zodpovedný aj za situáciu, keď bude mimo obce, to je jeho
zodpovednosť.
Návrh Hlasovania: OZ v Sološnici schvaľuje Prevádzkový poriadok viacúčelového športového
ihriska.
Za hlasovali 8 z 8 prítomných poslancov. Uznesenie je prijaté.

Prenájom priestorov v KD Jednote dôchodcov v Sološnici
Po dohode sa prenajmú priestory nie po p.Moravčíkovi, tie by sa dali ešte využívať (prenajímať?)
a boli im ponúknuté na prvom poschodí iné priestory nachádzajúce sa tiež na 1. poschodí, s čím
súhlasili.
M. Mikušová: aké je tam zariadenie miestnosti?
A.Čermáková: základné zariadenie v miestnosti je.
Návrh Hlasovania: OZ v Sološnici schvaľuje prenájom nebytových priestorov : miestnosti č. 50
na 1. poschodí v Kultúrnom dome Sološnica Základnej organizácii Jednoty dôchodcov
Sološnica a to na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výška nájmu sa stanovuje
s prihliadnutím na prípad hodný osobitého zreteľa na 1€/ rok .
Za hlasovali 8 z 8 prítomných poslancov. Uznesenie je prijaté.
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Prerokovanie stavebných úprav na hasičskej zbrojnici
M. Sojka: DHZ v Sološnici potrebuje zväčšiť bránu, opraviť strop, zateplenie zvrchu, nakoľko sú
uvedené úpravy nutné z dôvodu, že DHZ v Sološnici má nové auto, ktoré v tomto roku dostalo
darom.
D. Ralbovský: autobus je pomerne dobre technicky vybavené vozidlo, odvezie sa v ňom až 9
ľudí, má elelktrocentrálu, osvetlenie, čerpadlá... AVIA sa bude parkovať do obecnej garáže.
Potrebná je teda prerábka garáže, aby sa mohlo parkovať nové auto tiež v garáži. Pokiaľ sa
pristúpi k uvedeným prerábkam, mohlo by auto v garáži parkovať i s vodou a DHZ Sološnica by
bol schopný okamžitého výjazdu v prípade nutnosti. Buď sa vyrazí na zásah s jedným alebo
s druhým vozidlom.
Návrh Hlasovania: OZ v Sološnici súhlasí so stavebnými úpravami na budove hasičskej
zbrojnice v hodnote do 500€.
Za hlasovali 8 z 8 prítomných poslancov. Uznesenie je prijaté.

Prerokovanie stavu osvetlenia prechodov pre chodcov
A.Čermáková: cesty 1., 2. triedy-je potrebné postupne osvetľovať prechody pre chodcov.
Osvetlenie prechodu pri Jednote už regionálne cesty schválili, prechod smerom od MŠvypracovaný projekt VUC. Prechod na konci dediny smerom na Plavecké Podhradie-tiež je
vypracovávaný projekt, ktorý bude časom predložený VUC.
K osvetleniu prechodu už je vypracovaný projekt, kde je presne dané ako bude osvetlenie
vyzerať.
Obec Sološnica bude následne po osvetlení znášať náklady na osvetlenie prechodu. Preto sa
pristupuje k prerokovávaniu a uzneseniu v tejto veci.
Návrh Hlasovania: OZ v Sološnici súhlasí, že bude znášať prevádzkové náklady spojené
s osvetlením prechodu pre chodcov.
Za hlasovali 8 z 8 prítomných poslancov. Uznesenie je prijaté.

Rôzne
M. Vláčilíková: oprava cesty je potrebná uskutočniť v čo najkratšej dobe.
M. Vláčilíková: Aká je situácia so spoločnosťou STAVEKO?
A.Čermáková: STAVEKO nechce akceptovať pripomienky OZ v Sološnici, preto bolo postúpené
na právnika so žiadosťou o radu (má skúsenosti so stavebnými prácami i právny pohľad).
Budeme pristupovať i k urobeniu sondy. Avšak to, že nesúhlasíme s cenou za vykonané práce,
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nie je dôvod na prebratie stavby. Do pripomienok v preberacom protokole uvedieme, že
nesúhlasíme s cenou za vykonané práce a žiadame o zmenu ceny.
A.Čermáková: ďakuje poslancom za pomoc pri posedení dôchodcov a zároveň by rada požiadala
o zapojenie sa do súťaže vo varení kapustnice v rámci vianočných trhov v obci Sološnica
M. Mikušová: pripomína dohodu poslancov z pracovného stretnutia o príprave vízií poslancov
a ciele by sa mali pripraviť do najbližších dní, zo svojho okolia je potrebné pozbierať postrehy, na
niečo sa zamerať, nejakú prioritu.
M. Sojka: ako sa bude účtovať, keď sa bude vyvážať dolu do čističky fekálie? Kto to bude znášať?
Poslanci: Tak ako je to za kanalizáciu. Obec bude Agropartneru účtovať 0,98€ za m3.
J. Sedlák: potrebné je poriešiť osvetlenie schodiska na cintorín
M.Sojka: potrebné dať do rozpočtu sumu na toto osvetlenie
M. Mikušová: pripomína, že žiadala o rozhlas na hlavnej ceste smerom k cukrárni, v tejto ulici
nie je vôbec počuť hlásenie.
M.Mikuš: Roh ihriska zostáva zase otvorený, možno mali prísť kolotoče. Neprišli a napriek tomu
zostáva ihrisko otvorené. Upratať to mali kolotočári, ktorí to ešte v lete otvorili.
Zamykanie ihriska o 22,00 ako v minulosti by sa mohlo opäť zaviesť.
Kanalizácia-sú všetci občania pripojení na kanalizáciu? Ak sa ani po výzve občania nenapoja, je
potrebné ich pokutovať. A.Čermáková-občania sa z nových vetiev kanalizácie po skolaudovaní
musia napojiť do pol roka.
Krumpolový deň-prečo sa obecné akcie skončia do 22,00 a súkromníci majú akciu i do rána?
A.Čermáková v budúcom roku plánuje objednať hudbu na dlhšiu dobu.

Starostka obce poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie OZ .

Overovateľ :
Stanislav Blecha ______________________

PHDr. Jakub Okruhlica_________________
starostka obce
Anna Čermáková , ____________________
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