Zápisnica č. 3 z mimoriadneho verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 16.07.2018 o 18.00 hod. v zasadačke OU

Prítomní poslanci : 6
Neprítomný poslanec : Walter Wiesner
1. Zahájenie schôdze:
Starosta doplnil program o určenie volebného obvodu a počtu poslancov na komunálne voľby.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Kilian
Anna Tanácsová
3. Určenie navrhovateľa uznesení:
Navrhovateľ uznesení :

Anna Smrtičová

4. Kontrola uznesení:
- uznesenie č. 5/2018 – plnenie prebieha
- uznesenie č. 6/2018 – splnené
- uznesenie č. 7/2018 – splnené
- uznesenie č. 8/2018 – splnené
- uznesenie č. 9/2018 – splnené
- uznesenie č. 10/2018 – splnené
- uznesenie č. 11/2018 – splnené
5. Asfaltovanie MK v obci Kaplna – Cintorínska.
6. Asfaltovanie MK v obci Kaplna – Pri penzióne.
Na uvedené práce bolo vypísané výberové konanie, ktorého sa zúčastnili tri firmy, výberové konanie
vyhrala firma EUROVIA SK a.s. Košice, ktorá dala najnižšiu ponuku. Poslancom bola zaslaná zmluva
o dielo na odsúhlasenie. Poslanci s uvedenou zmluvou súhlasili a celková cena prác na obidve cesty je
12 574,67 eur bez DPH. Práce, ktoré sa vyskytnú naviac sa budú riešiť dodatkom k tejto zmluve.
7. Určenie volebného obvodu a počet poslancov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev.
Na základe vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu
10. novembra 2018 je potrebné určiť počet volebných obvodov a poslancov OZ.
Poslanci určili jeden volebný obvod a počet poslancov 7.
8. Diskusia.
- Poľnohospodárske výrobné družstvo Báhoň podalo žiadosť na podnikateľský zámer na výsadbu
sadeníc jahôd na prenajatej ornej pôde, ktorú majú od obci Kaplna. Poslanci navrhli starostovi, aby sa
informoval v okolitých obciach, kde pestujú jahody a aký to má vplyv na životné prostredie. Potom
budú poslanci uvedený zámer prerokovávať.
- Starosta informoval poslancov, že bol u projektanta za dopravné značenie ohľadom zrušenia
jednosmernej cesty z Javorovej ulice popri cintoríne, projekt sa prerobí a cesta bude obojsmerná .

9. Návrh uznesení.
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo určuje jeden volebný obvod pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
a sedem poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú
konať v sobotu 10. novembra 2018.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom zmluvy o dielo s firmou EUROVIA SK, a.s. Košice na
vybudovanie 1. Asfaltovanie MK v obci Kaplna – Cintorínska ulica
2. Asfaltovanie MK v obci Kaplna – Pri penzióne
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 29.06.2018 vo výške
12.574,67 eur bez DPH.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
10. Záver.
Starosta poďakoval poslancom za účasť na mimoriadnom verejnom zasadnutí a ukončil rokovanie.
V Kaplne 17.07.2018
Zapisovateľka :

Jana Zadubanová

Overovatelia zápisnice : Jaroslav Kilian
Anna Tanácsová

Starosta obce Kaplna : Vladimír Vittek

_________________________
__________________________
__________________________

___________________________

