Zápis z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Sološnica
Obec Sološnica
Konanej:

22.4.2015 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 /na zasadaní OZ sa zúčastnil z pracovných dôvodov o 20 min.
neskorej/, Ralbovský Dominik, Velšmid Marek, JUDr. Vláčilíková Magdaléna
Hlavný kontrolór : Ing. Marian Kočíšek
Zapisovateľ: Sojková Miroslava Bc
Overovateľ: Ľ.Novák, R.Chvíla
Zasadanie obecného zastupiteľstva viedol: Čermáková Anna
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ ) otvorila starostka obce A. Čermáková
a privítala všetkých poslancov.
Ako zapisovateľ zo zasadnutia OZ zo dňa 22.4.2015 bola určená Bc. Miroslava Sojková,
overovateľmi boli určení Ľ.Novák, R.Chvíla.
Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia OZ Sološnica:
Starostka oboznámila prítomných s programom OZ.
Pripomienky a vysvetľujúce informácie k programu OZ konaného v dátume 22.4.2015:
R. Chvíla: Žiada opakovane otvoriť otázku o vyjadrení dôvery riaditeľovi ZŠ, nakoľko sa
v prípade jeho konaní jedná o závažné porušenie zákona, starostka obce A. Čermáková
namieta, že ako bod na zasadanie OZ uvedené nezaradila, nakoľko ešte neprebehlo
ukončenie Správy HK a šetrenie v tejto veci.
M. Mikušová: navrhuje preto i v tejto súvislosti, aby dôležité dokumenty ako správa HK
sa posielali vopred s dostatočným časovým predstihom.
R. Chvíla: v bode 5 teda navrhuje prejednať súčasne i dôveryhodnosť riaditeľa ZŠ a žiada
doplniť tento bod o hlasovanie, ktoré sa presne špecifikuje až pri prejednávaní bodu 5 OZ
z 22.4.2015 - Správa HK v zmysle uznesenia č. 10/2015 a č. 17/2015
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Schválený program zasadnutia OZ dňa 22.4.2015 :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 k rozpočtu na rok 2015
Schválenie projektov na voľno- časové aktivity pre deti a mládež v zmysle VZN
č.2/2013
5. Správa HK v zmysle uznesenia č. 10/2015 a č. 17/2015
6. Rôzne
Návrh na Uznesenie: OZ v Sološnici schvaľuje program OZ obce Sološnica v pôvodne
navrhnutom znení.
Za hlasovalo 8 z 8 prítomných poslancov OZ /poslanec J. Okruhlica prišiel na zasadanie OZ až
po uvedenom hlasovaní/. Uznesenie je prijaté.

Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 k rozpočtu na rok 2015
Rokovanie sporného bodu Realizácia nových stavieb:
Najväčším problémom bolo vyčlenenie prostriedkov na dokončenie rekonštrukcie ciest po
oprave a realizovaní kanalizácie v dvoch vetvách. Toto bol kritický bod hlasovania na poslednom
zasadnutí OZ.
Zasadala v tejto veci i stavebná komisia, na základe výsledkov zo zasadania stavebnej komisie,
oslovila starostka obce p. Sahula /zástupca firmy STAVEKO/ a vyžiadaná bola od neho mailom
i kalkulácia na dokončenie oboch ciest / v časti Hoštáky by cesta bola realizovaná už „ na stálo“
a v hornej časti obce by sa upravil v čo najjednoduchšej forme, nakoľko sú tam neustále opravy
vodovodného potrubia, návrhom pre túto časť obce bola nie betonáž, ale veľmi tenká vrstva
asfaltu, čo by bolo ešte lacnejšou formou úpravy povrchu cesty/.
Vyjadrila sa i BVS a to vo veci Reklamácie na prerušovanie dodávky pitnej vody, technický stav
verejného vodovodu: na elektronické podanie sťažnosti k poruchovosti a časté odstávky pitnej
vody v obci Sološnica a urgentné riešenie uvedenej situácie BVS reagovala bezodkladným
postúpením na vyjadrenie príslušnému útvaru BVS. Na základe vyjadrenia kompetentných
pracovníkov investičného oddelenia a pracoviska DDV a na základe šetrenia poruchovosti
v danej časti obce Sološnica vypracoval plánovaný list na rekonštrukciu vodovodu v obci
Sološnica, bolo to zaradené ako prioritné akcie pre BVS. Bude zabezpečené vypracovanie
projektovej dokumentácie k rekonštrukcii predmetnej časti vodovodu v obci Sološnica. Požiadali
zároveň obec Sološnica o súčinnosť v tejto veci.
Ďalej sa k danej problematike vyjadril Peter Vláčilík, ktorý pripravil analýzu už vykonaných prác
firmou STAVEKO a žiadaných finančných prostriedkov na dokončenie dvoch úsekov ciest po
realizovaní vetiev kanalizácii.
Záver p.Vláčilíka: návrhom je, aby obec Sološnica už nevyčlenila na dokončenie prác finančné
prostriedky navyše .
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A. Čermáková: upresňuje, že teda bude postačovať pôvodne plánovaných cca 54,000€
k dokončeniu opravy ciest po realizácii kanalizácie a táto čiastka sa teda neodporúča na základe
záveru p. Vláčilíka navyšovať. Na základe uvedených záverov dopĺňa, že k rokovaniu
s realizátorom príde v najbližšej dobe.
R. Chvíla: poďakoval sa p. Vláčilíkovi za náročnú štúdiu vykonaných prác a spísanie stanovených
rozdielov, podľa prezentovaného materiálu na dokončenie prác teda bude postačovať 54.000 €
pôvodne navrhnutých /nebude sa navyšovať/ v rozpočtovom opatrení č.1 na rok 2015.
Upozorňuje ešte, aby sa nepristupovalo k spisovaniu dodatku k zmluve, ktorá by navyšovala
cenu diela. Ako sa teda bude postupovať? A. Čermáková: Muselo by sa uskutočniť napr.
rokovacie konanie. Zákon uvádza, že je zakázané robiť dodatky k zmluvám je zakázané ak
jedným bodom je navýšenie celkovej ceny diela. Nebudeme mať podpísaný dodatok k tejto
zmluve.
Ďalšie zmeny rozpočtu :
O sumu 11,000 € - dopočet pre MŠ na základe VZN-prostriedky, ktoré obec musí minimálne na
daný počet detí prijatých do MŠ dať. Schválilo sa minimum, nič navyše.
A. Čermáková: Položka na nákup kosačky navýšená zo 700€ na 900€ po zistení ceny na trhu.
Ľ. Novák: navrhuje doplnenie položky 2,000 € na oplotenie hospodárskeho dvora, materiálbetónové dielce, brána, motor. M. Čermáková: chceme toto oplotenie riešiť betónovým plot? Je
drahší ako pletivový? A. Čermáková: z estetického hľadiska je betónový plot vhodný? V tejto veci
bude zasadať i stavebná komisia. Táto položka bude doplnená ako všeobecný materiál na
oplotenie hospodárskeho dvora . O použitom materiály sa bude ešte diskutovať.
I. Čechotovský: navrhuje doplniť do položiek i nákup vibračnej dosky na opravu ciest.
Projektová dokumentácia na rozšírenie ČOV : po zistení p. Vláčilíka je predpokladaná hodnota
projektovej dokumentácie 25,000 € reálna, táto položka sa riešila i na zasadaní stavebnej
komisie a z tohto stretnutia vzišiel záver, aby sa nepristupovalo k zhotoveniu projektovej
dokumentácie. Na zasadaní stavebnej komisie boli zúčastnení traja členovia stavebnej komisie.
R. Chvíla: ak sa rieši otázka „kedy sa bude realizovať samotný projekt“, je nevyhnutné mať
vyhotovený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. A. Čermáková: na zhotovení PHSR sa
pracuje. Bez projektovej dokumentácia je realizácia stále ďalej a ďalej v nedohľadne a pokiaľ
nebudeme mať projekty, nedostaneme sa nikdy k rozšíreniu čističky odpadových vôd. S týmto
súvisí i stále aktuálna otázka vývozu žumpy a fekálií v obci Sološnica.
A. Čermáková pripomína, že firma Agropartner nie je povinná vyvážať občanom žumpu a tiež
nie je povinná uzatvoriť s obcou zmluvu o tejto činnosti. Preto otázka realizácie rozšírenia
čističky nie je veľmi aktuálna , lebo nevieme aká situácia nastane a ako akútne budeme musieť
riešiť otázku vývozu žúmp.
M. Čermáková: vidí ako veľmi pozitívne, keby projektová dokumentácia by bola v rozpočte
začlenená, nakoľko z toho vyplýva i možný príspevok v sume 7,000 € na tento účel z VÚC. Otázka
čističky je aktuálna, nakoľko zo zákona vždy práve obec je povinná zabezpečiť vývoz fekálií.
Pokiaľ nie je projektová dokumentácia, nemôžeme požiadať ani o stavebné povolanie a kým
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nemáme obe veci, nemáme možnosť žiadania akýchkoľvek príspevkov na tento účel a ani
nemáme možnosť reagovania na výzvy.
R. Chvíla: ak aj budeme mať projekty, je možné, že nebudeme mať peniaze na dokončenie
ďalších vetiev.
M. Mikušová: Obec Kuchyňa má vlastný fekál a vyváža ho do čističky odpadových vôd.
Pripomína štúdiu, či je to možné i u nás v obci.
R. Chvíla: je možné vývoz fekálií do čističky u nás v obci?
M. Sojka: čistička v našej obci je stavaná na čerstvú splaškovú vodu, vývoz fekálií by baktérie
prítomné v čističke zabíjal, nie je to stavané na vývoz fekálií zo žúmp občanov. Bez zmeny nie je
možné do súčasnej čističky vyvážať fekálie.
S. Blecha: navrhuje schválenie 18,000€ z rozpočtu obce a 7,000€ z VUC. Okamžite treba ale riešiť
kam budeme vyvážať. Toto je aktuálny problém.
A. Čermáková: Holcim vyzval k predloženiu projektov, kde by chcela predložiť i návrh
dofinancovania projektovej dokumentácie.
M. Mikušová: zauvažujme ako čističku rozšíriť tak, aby sa tam mohli vyvážať žumpy občanov. Je
potrebné hľadať iné alternatívy.
S. Blecha navrhuje schváliť prostriedky na projektovú dokumentáciu.
A. Čermáková pripomína, že bude predkladať projekty spoločnosti Holcim, ktoré by mohli byť
podporené. Jedným návrhom bude podpora plynofikácie školskej jedálne a druhým by malo byť
práve doplatenie projektovej dokumentácie.
M. Velšmid: pripomienka od pána Čechotovského na kúpu vibračnej dosky by mala byť braná
v úvahu a preto súhlasí s navýšením rozpočtu v tejto položke
Ostatné položky, ktorých sa zmena rozpočtu týka už boli prejednané na predchádzajúcom
zasadnutí OZ , poslanci aj občania boli s nimi oboznámení.
Uznesenie: 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 312001 008 kód zdroja 111 dotácia pre deti z rodín v HN
Položka 312001 009 kód zdroja 111 dotácia na rodinné prídavky
Položka 312001 012 kód zdroja 111 prostriedky na voľby
Položka 312012 003 kód zdroja 111 normatívne FP
Položka 312012 003 kód zdroja 111 dopravné žiakov
Položka 312012 003 kód zdroja 111 vzdelávacie poukazy
Položka 312012 007 kód zdroja 111 dotácia pre MŠ
Bežný rozpočet - výdavky:
09 111 633006 kód zdroja 111 – všeobecný materiál
10 405 637006 kód zdroja 111 - výplata rodinných prídavkov
01 600 – náklady na voľby /podľa výšky jednotlivých položiek/
Odvod pre ZŠ

+ 206,80 €
+ 70,56 €
+ 640,00 €
+ 28 188,00 €
+ 3 087,00 €
+ 6 000,00 €
+ 743,00 €
+ 743,00 €
+ 70,56 €
+ 640,00 €
+ 37 481,80 €

b) s c h v a ľ u j e zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 v súlade s § 14 odst. 2
písm. a
Bežný rozpočet- výdavky :
01 110 633001 kód zdroja 41 – interiérové vybavenie
01 110 642013 kód zdroja 41 – odchodné
03 200 632001 kód zdroja 41 – energie

+ 3 500,00 €
+ 1 297,00 €
- 130,00 €
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03 200 633006 kód zdroja 41 – všeobecný materiál
- 650,00 €
03 200 633007 kód zdroja 41 – špeciálny materiál
+ 1 150,00 €
03 200 634002 kód zdroja 41 – servis, údržba opravy
+ 140,00 €
03 200 637001 kód zdroja 41 – školenie
+ 390,00 €
09 111 637004 kód zdroja 41– všeobecné služby
+ 11.000,00 €
09 500 642002 kód zdroja 41 – bežné transfery na voľnočasové aktivity + 2.622,20 €
06 200 633004 kód zdroja 41 – kosačka a vibračná doska
+ 2.400,00 €
06200 637004 kód zdroja 41 – oplotenie
+ 2.000,00€
Kapitálový rozpočet- výdavky:
05 200 716000 kód zdroja 46 – projektová dokumentácia
05 200 717001 kód zdroja 46 – realizácia nových stavieb

+ 18.000,00 €
+ 54.840,00 €

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu:

+ 38.935,36 €
+ 62.654,56€
+ 72 840,00 €

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

+ 38 935,36 €
+ 135 494,56 €

Za prijatie tohto uznesenia hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov.

Schválenie voľnočasových aktivít
R. Chvíla rozposlal mailom materiál prítomným poslancom pred zasadaním OZ. Komisia zriadená
na poslednom OZ a poverená posúdením žiadostí o pridelenie dotácií na voľnočasové aktivity
detí a mládeže prerokovala a posúdila všetky prijaté žiadosti na dotácie na voľnočasová aktivity
detí a mládeže. Vypracovala teda návrh k tomuto bodu uznesenia. Komisia zasadala v zložení R.
Chvíla, L. Novák a I. Okruhlicová. Bolo prijatých spolu 5 žiadostí, celková žiadaná suma bola vo
výške 4582,20 €. Po dôkladnom zvážení všetkých okolností pre a proti sa komisia rozhodla
podporiť 4 z 5 žiadostí.
Stručný komentár:
Projekt p. Hlásnikovej-podporiť bez výhrad /materiál, kreatívne pomôcky a pod./
Projekt p. Jánošíkovej za OZ Materina dúška - návrhom komisie je tento projekt nepodporiť,
a to vzhľadom na to, že komisia považuje tento projekt za jednorazovú aktivitu, celý charakter
a podstata akcie je jednorazová. Jednalo sa o osadenie 4ks exteriérových informačných tabúľ,
náklady boli až z 97% určené práve na výrobu a osadenie tabúľ. Materiál a tlač máp na plastovú
tabuľu. 50€ - 3% cca mali byť určené na nákup cien pre vyhodnotenie fotografickej súťaže, ktorá
mala byť s týmto projektom spojená. Taktiež mal byť spojený i s geocashingovou hrou. Na toto
v rozpočte neboli žiadané žiadne peniaze. Odôvodnenie : projekt nerieši pravidelné, dlhodobé a
zmysluplné využívanie voľného času po vyučovaní, po 16,00 hodine, akcia nemá ani dlhodobý
cieľ, mohla by byť podľa názoru komisie financovaná z iných zdrojov.
Projekt AK Malacky-E.Chvílová ME do 23 rokov, príprava na ME, úhrada nákladov, návrhom
komisie je podpora čiastočná. Komisia sa zhodla na sume 500€, žiadaná bola suma do 1,000€.
Položky projektu však neboli nijako konkretizované a špecifikované. /A.Čermáková
pripomienkuje, že bude žiadať doplnenie spomínaných položiek pred podpisom zmluvy/ .
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Projekty DHZ
-tanečný krúžok Spevom a tancom k tradíciám-požadovaná bola suma 600€, schváliť bez výhrad
-vybavenie detského kolektívu suma 802,20 € - tiež podporiť v plnej výške
Záverečné konštatovanie komisie: Je ťažké v dnešnej dobe udržať akúkoľvek činnosť na
dlhodobej a bezodplatnej dobrovoľníckej báze. A tiež dlhodobo zaujať deti.
Mohlo byť určite podané viacero žiadostí, lebo sa jedná o zmysluplnú činnosť.
Diskusia: poslanci nemali k prezentovanému výhrady, A. Čermáková dopĺňa : projekt OZ
Materina dúška práve vidí ako dlhodobý, nejedná sa vôbec o jednorazovú aktivitu, cieľom boli
hry, spoznávanie , kontakt s prírodou , informačné tabule nie sú vecou, ktorá poslúži len raz.
a pod. Program pre deti , ktorý zabezpečuje OZ treba posunúť ďalej, zatiahnuť aj staršie deti ,
zabezpečiť , aby program nebol stereotypný. Tabule sa mali využívať pri stretnutiach, aby deti
nesedeli len v klubovni MD , aby mali i inú náplň využitia voľného času a to priamo vonku
v prírode.
Ľ. Novák podotýka, že bol v tomto prípade projekt zle podaný.
R. Chvíla: Čo by teda deti robili pravidelne pri tých tabuliach? To v projekte nebolo uvedené.
A. Čermáková: bola možno krátka doba na preštudovanie a následné schvaľovanie predložených
projektov, ak mala komisia nejasnosti, mala si ich nechať vysvetliť.
Starostka uviedla, že pripraví zmenu VZN o poskytovaní dotácii na VČA .
Návrh na Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Sološnici s c h v a ľ u j e 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 2015takto :
Navrhovaná
Požadovaná suma
P.č.
Predkladateľ
Názov projektu
dotácie
suma dotácie
v€
v€
1.
2.
3.
4.
5.

ZŠ Sološnica – výtvarný
krúžok
OZ Materina dúška

Nebojme sa tvoriť z
textilu
Spoznaj svoje MIESTO
ME do 23r. Talinn
AC Malacky – E.Chvílová Estónsko
Spevom a tancom k
Dobrovoľný hasičský zbor tradíciám
Vybavenie detského
Dobrovoľný hasičský zbor kolektívu
Spolu :

4582,20

720
1460

720
0

1000

500

600

600

802,20

802,20
2622,20

.
Za prijatie uznesenia hlasovalo 9 z 9 prítomných poslancov OZ. Uznesenie je prijaté.
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Správa HK o vykonanej kontrole v ZŠ Sološnica

HK obce Sološnica vykonal opakovane zistenia na rekonštrukcii elektroinštalácie ZŠ Sološnica.
Závažné zistenia a nedostatky :
- Zákazka nebola realizovaná plne podľa projektovej dokumentácie, nakoľko elektroinštalácia
mala byť uložená pod omietkou a LED svietidlá na strope majú byť inštalované s ochranným
krytom.
-Faktúra na úhradu zákazky bola doručená 19.12.2014, príkaz na úhradu prijatý 23.12.2014, ale
Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektr. zariadenia bola vyhotovená až dňa
22.1.2015, až následne mohol byť predmet zákazky uvedený do prevádzky.
Riaditeľ ZŠ postupoval pri zadávaní zákazky podľa vnútornej smernice školy . Táto je aktuálna,
dokonca sa kryje s novelou zákona z minulého roku - postupoval podľa smernice. Smernica
hovorí, že výzvy i ponuky môžu byť robené elektronicky, preto sa riaditeľ ZŠ uvedeného držal.
Projektová dokumentácia nebola súčasťou mailu, ktorým boli oslovení dodávatelia riaditeľom
ZŠ Sološnica, následne bola však riaditeľom ZŠ predložená jednotlivým firmám, ktoré reagovali
na výzvu. Časovo to určite nebolo zosúladené, pretože nebol presne určený termín na dodanie
ponuky . Prieskum trhu bol vykonaný troma osobami, čiže sa jednalo o výber komisiou.
M. Vláčilíková: na čo teda obec Sološnica dávala vypracovať projektovú dokumentáciu, keď ju
riaditeľ ZŠ nakoniec ani nikde nezverejnil? Už toto samotné je porušením.
M. Mikušová: materiály k predmetným a sporným bodom zasadaní OZ musia byť dodávané včas
poslancom, aby bol čas na preštudovanie podkladov.
HK: Na otázku prečo nebolo elektr. Vedenie zapracované pod omietkou, riaditeľ ZŠ reagoval
v zmysle: Bola to vec dohody s dodávateľom, nakoľko to je lacnejšie. Realizátor chcel ušetriť
náklady. Ponuky sú pre nás neporovnateľné, nakoľko sa jednalo o nesprávne zadanie.
A. Čermáková: Malo byť jednoznačne stanovené a vymenované, čo treba, ponuky mali
vychádzať z rovnakého a jasného zadania.
R. Chvíla: je potrebné do poslednej hodiny pred zasadaním OZ si čítať mailovú komunikáciu
k predmetom rokovania OZ
A. Čermáková: vyzvala riaditeľa ZŠ, aby prevádzku telocvične pozastavil
R. Chvíla: odvolanie riaditeľa je stanovené zákonom, sú presne špecifikované prípady, kedy OZ
môže a musí odvolať riaditeľa ZŠ, porušenia u riaditeľa ZŠ Sološnica boli už konštatované
i v minulosti, porušení zákona v týchto kauzách je viacero, sú spísané i v zápisoch HK, v zápisoch
rady školy, napr. telocvičňa sa prevádzkovala bez akejkoľvek revíznej správy, alebo to, akým
spôsobom sa zverejňujú zmluvy atď.
HK: riaditeľ ZŠ tvrdí, že zmluva bola zverejnená. Úhrada faktúry popredu, kým ešte neboli všetky
práce na rekonštrukcii elektroinštalácie dokončené - tuto badať konkrétne porušenie zákona.
A. Čermáková: treba uviesť konkrétne čísla zákonov a paragrafov , ktoré boli porušené a dať
priestor na vyjadrenia k návrhu opatrení i riaditeľovi ZŠ Sološnica
M. Velšmid: Mali by sme vyžiadať zápisnice z verejného obstarávania, ktorú musia mať a ktorú
musí ZŠ archivovať po dobu 5 rokov minimálne.
R. Chvíla navrhuje požiadať radu školy o vyjadrenie k odvolaniu riaditeľa ZŠ
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M. Mikušová: je potrebné informovať i všetkých členov rady školy ZŠ Sološnica, aby boli
oboznámení o podrobnostiach a skutočnostiach, v ktorých pochybil riaditeľ ZŠ.
A. Čermáková vyzvala poslancov na predloženie návrhu uznesenia
Návrh uznesenia : OZ poveruje zriaďovateľa ZŠ , aby podnikol kroky k odvolaniu riaditeľa ZŠ
Sološnica Mgr. Ivana Kordíka, nakoľko mu OZ vyslovuje nedôveru vzhľadom k závažným
porušeniam všeobecne záväzných právnych predpisov.
Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili , či chcú hlasovať verejne .
Všetci sú za verejné hlasovanie
Za hlasovali všetci 9 z 9. Uznesenie bolo prijaté.

L. Novák : ak bude OZ hlasovať za hocičo, pokiaľ riaditeľa ZŠ Sološnica zriaďovateľ neodvolá, na
čo je to dobré?
M. Velšmid: kontaktovať je možné i školský inšpektorát v tejto veci, je potrebné pripraviť
podklady, aby sme mali niečo v rukách a mali sa do budúcna o čo oprieť

Rôzne
M. Mikušová: Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska - pravdepodobne sa porušuje, stále
sú tam chovanci nápravnovýchovného ústavu, namiesto detí z obce. Ľ.Novák: naši ľudia to
využívajú minimálne. Ľudia si nechodia pýtať kľúče, chodia cez dieru v plote.
M. Vláčilíková: Pieskovisko na ihrisku- do šmykľavky je potrebné doplniť piesok, nakoľko už tam
nie je skoro žiaden a môže prísť k zraneniu detí. Návrh: obhliadka športovej komisie a zistenie
celkových nedostatkov na preliezačkách i pieskovisku.
Starostka informovala o personálnych zmenách na OÚ : po p. Valovičovi bude do pracovného
pomeru priajtý v p. Zmek a p. M. Majdová pracovala mesiac na OÚ prostredníctvom úradu
práce, momentálne sa už zamestnala .

Overovatelia :
Mgr.Roman Ch

Bc. Ľubomír Novák

Anna Čermáková , starostka obce Sološnica
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