Zápisnica č. 2 z verejného zasadnutia OZ
konaného 09.06.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OU
Prítomní poslanci : 7
1.Zahájenie schôdze.
Program rokovania prečítal starosta obce.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
Zapisovateľka Anna Lúčanová
Overovatelia zápisnice – Martin Dvonč
Anna Smrtičová
3.Určenie navrhovateľa uznesení.
Navrhovateľ uznesení Walter Wiesner
4.Kontrola uznesení.
Uznesenie č. 1/2021 – plnenie prebieha
Uznesenie č. 2/2021 – splnené
Uznesenie č. 3/2021 – splnené
5.Správa riaditeľky MŠ Kaplna o činnosti a hospodárení v MŠ Kaplna.
Pani riaditeľka MŠ informovala poslancov OÚ o práci, ktorá sa uskutočnila počas jej krátkej
funkcie na poste riaditeľky MŠ Kaplna. Vyzdvihla spoluprácu s obecným úradom Kaplna.
Celá správa pani riaditeľky tvorí prílohu zápisnice.
6.Správa predsedu FC Kaplna o pláne činnosti FC Kaplna.
Pán Martin Rovenský a pán Dávid Benko informovali o činnosti FC Kaplna, o rozšírení
žiackych tímov našej obci a o možnom postupe do V. ligy.
Predniesli i požiadavky na obec, aby súťaž finančne i materiálne zvládli.
Poslanci si vypočuli pána Rovenského a prisľúbili, že futbal v obci podporia, tak ako po
minulé roky a poďakovali pánovi Rovenskému a Benkovi za ich prácu a čas, ktorý venujú
klubu. Ich požiadavkami sa budú zaoberať a podľa možností ich finančne podporovať, tak
ako to bolo doteraz.
7.Správa predsedu DHZ Kaplna o pláne činnosti na rok 2021.
Pán Wiesner podal informácie o stave v hasičskom zbore, o stave techniky a vybavení, o
členoch a ich zloženie. Informoval, že do budúcna sa črtá i založenie omladiny- detí do DHZ
Kaplna. Predniesol plán, čo by chceli uskutočniť – aktivity súťaž v auguste v užšom kruhu.
V obci je potrebné skontrolovať hasičské hydranty./BVS/
8.Záverečný účet obce za rok 2020.
Starosta informoval o záverečnom účte, o individuálnej účtovnej uzávierke a o stanovisku
kontrolórky k záverečnému účtu. K daným informáciám boli prijaté uznesenia.
9.Informácia o podaných projektoch.
- Ako región ŠÚR – obce Kaplna, Igram, Čataj dali zamerať výškopis a polohopis obcí. Do
20.06.2021 má byť odovzdaný a následne sa pripraví štúdia a potom bude výberové konanie
na celú projektovú dokumentáciu pre ÚK a SP.

- Projekt na kompostér je podaný, začaté výberové konanie na výber dodávateľa. Čaká sa na
rozhodnutie- schválenie projektu ministerstvom ŽP.
- Projekt na zateplenie MŠ je taktiež podaný, doplnený o potrebné náležitosti. Čaká sa na
rozhodnutie schválenie ministerstvom ŽP.
10. Žiadosti.
- žiadosť pani Fiľakovej o odkúpenie pozemku č. 486/35, 486/20, 486/14. Dôvod kúpy je , že
pozemok užíva 50 rokov a na parc.č. 486/20 sa nachádza žumpa pre obe bytovky.
Starosta oboznámil poslancov, že v roku 2009 obec pani Fiľakovej odsúhlasila na odpredaj
pozemky, ktoré sú susediace s terajšou žiadosťou na odkúpenie, ale kataster nehnuteľností
v roku 2010 tento vklad nepovolil. Od roku 2010 pani Fiľaková túto záležitosť neriešila.
V roku 2009 obec listom informovala, že podľa geometrického plánu č. 189/94 časti 31,14 a 1
nepredá z dôvodu ďalšieho plánovania obce / v oblasti územného plánu obce/. Všetky
potrebné dokumenty sú prílohou zápisnice.
Poslanci k danej veci prijali uznesenie.
11. Diskusia.
Starosta informoval o podujatiach
- 19.06.2021 cyklistika Spoznaj mikroregión v ktorom žiješ: začiatok 8.30h- Cífer
Pác, Jarná, Báhoň Kaplna..... cieľ Cífer Pác organizátor mikroregion 11- okolité obce.
Kaplna zastávka- prehliadka pamätnej izby v KD. /správca Brunovský Kamil/
- 03.07.2021 guláš na futbalovom ihrisku Kaplna 0. ročník Richtárska varecha, súťažiť
budú len Kaplnské organizácie. FC, DHZ, záhradkári a JD Kaplna.
- 28.09.2021 DHZ Kaplna- súťaž historických striekačiek pre deti pripravené súťaže na
ihrisku Kaplna.
- o všetkom budeme informovať na stránke obce, hlásením v rozhlase a plagátom.
Všetky akcie záležia od situácie v štáte a budú dodržané všetky hygienické opatrenia.
12. Návrh uznesení.
Uznesenie č. 4/2021 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zakúpením 2ks striedačiek
na ihrisko Kaplna.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 5/2021 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok
2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 6/2021 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie individuálnu výročnú
správu obce za rok 2020.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 7/2021 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k výročnej správe za rok 2020.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 8/2021 – Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 12/2009 zo dňa
26.11.2009 o predaji pozemkov pani Fiľakovej s odôvodnením,
že uvedené pozemky /E/ nepatria obci. Zaplatená suma sa vráti pani
Fiľakovej.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 9/2021 – Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom obecných pozemkov
uvedených v žiadosti pani Fiľakovej číslo spisu 49/2021.
Za : 6
Proti : 1
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 10/2021- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správy základných
organizácií obce FC Kaplna, MŠ Kaplna a DHZ Kaplna.
Za : 7
Proti :
Zdržal sa : 0

V Kaplne 11.06.2021
Zapisovateľka zápisnice : Anna Lúčanová

___________________________

Overovatelia zápisnice : Martin Dvonč

___________________________

Starosta obce Kaplna:

Anna Smrtičová

___________________________

Vladimír Vittek

____________________________

