Zápisnica č. 1 z verejného zasadnutia OZ
konaného 11.03.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OU
Prítomní poslanci : 6
Neprítomná poslankyňa – Anna Smrtičová – ospravedlnená
1. Zahájenie
Starosta prečítal program rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka Jana Zadubanová
Overovatelia zápisnice - Jozef Šarmír
František Špirka
3. Určenie navrhovateľa uznesení
Navrhovateľ uznesení - Walter Wiesner
4. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 15/2020 – splnené
Uznesenie č. 16/2020 – splnené
Uznesenie č. 17/2020 – splnené
Uznesenie č. 18/2020 – splnené
Uznesenie č. 19/2020 – splnené
5. Informácia o podaných projektov
Starosta informoval o podaných projektov :
- Podaná žiadosť o dotáciu na zakúpenie kompostérov, bolo treba doplniť niektoré
údaje, ktoré sme splnili a dotácia by mala byť odsúhlasená Envirofondom
v mesiaci máj alebo jún 2021.
- Podaná dotácia na zateplenie MŠ sa žiadala už štvrtý krát a do konca roku 2021 by
malo ministerstvo rozhodnúť.
- BSK žiadal vyplniť formulár na 7 rokov plánovania projektov obce – starosta do
uvedených projektov zahrnul výstavbu hasičskej zbrojnice, vybudovanie
kanalizácie, vybudovanie vodovodu za potokom a ďalšie menšie projekty.
K projektom je potrebné vypracovať projektové dokumentácie s následným
povolením.
6. Prejednanie situácie COVID 19 v obci Kaplna
O situácii COVID 19 informoval poslanec Wiesner, ktorý je členom hasičov
a zúčastňuje sa testovania v kultúrnom dome Kaplna, testuje sa v sobotu cez
objednávkový systém, ale aj bez objednania. Obec Kaplna spolupracuje s obcou Igram
na testovaní a zatiaľ štát preplatil výdavky len za prvé testovanie.
Starosta informoval, že bol predvolaný na okresný úrad, odbor CO v Senci, kde
jednali o krízovej situácie v okrese Senec. Starosta informoval o činnosti krízového
štábu a o pláne KŠ na rok 2021.
7. Informácia od spoločnosti Márius Pedersen a Fidelity Trade s.r.o.
Triedenie odpadu za rok 2020 bolo 48% vytriedeného odpadu. Najväčšie percento
z vytriedenia bolo za drevo, ktoré sa odváža zo skládky na majeri k ďalšiemu
spracovaniu.
Kuchynský odpad nám vyváža firma Fidelity Trade, nakoľko nádoby boli stále plné,
obec doobjednala ešte 2 nádoby na doplnenie, jednu na bytovky a jednu k cintorínu.
8. Pripravované PD pre obec
Kanalizácia- bude sa robiť geometrický plán a výškopis, polohopis pre kanalizáciu
obce Kaplna, Igram a Čataj.

9. Žiadosti
- na OU bola doručená sťažnosť, na výrub stromov pri bytovkách za potokom,
starosta bol na mieste a zistil, že obyvatelia z bytoviek si za potokom čistia
uvedenú plochu, ale nevysekávajú stromy, ktoré podliehajú povoleniu.
Sťažovateľovi starosta odpovedal a ak bude schôdza bytových domov, tak
požiadal, aby bol prizvaný aj so sťažovateľom, ktorý má záujem pomôcť pri
prácach.
10. Diskusia
- Poslankyňa Hradská upozornila, že by sa mali orezať stromy na slivkovej aleji,
nakoľko tam chodí na prechádzku veľa ľudí, starosta to už má v pláne a orez sa
vykoná do 31.03.2021.
- Starosta požiadal poslanca p. Martina Dvonča, člena stavebnej komisie, aby
poslancov oboznámil s cenovou ponukou na výstavbu betónového plotu v MŠ za
rodinnými domami Kaplna 171,172 a 173.
Cena za materiál a prácu za 1 bm je 65 eur. Zistia sa ďalšie cenové ponuky a plot
sa dá urobiť.
11. Návrh uznesení
Uznesenie č. 1/2021 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním projektu na
vodovod za potokom po konzultácií s BVS.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 2/2021 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o krízovom
štábe v obci Kaplna a s plánom na rok 2021
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 3/2021 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním pevného plotu
v MŠ v dĺžke 40 m.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
12. Záver
Rokovanie ukončil starosta a poďakoval za účasť.
V Kaplne 16.03.2021
Zapisovateľka zápisnice: Jana Zadubanová

________________________

Overovatelia zápisnice :

Jozef Šarmír

________________________

František Špirka

________________________

Vladimír Vittek

_________________________

Starosta obce Kaplna :

