Zápisnica č. 4 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 19.09.2018 o 18.00 hod. v zasadačke OU
Kaplna
Prítomní poslanci : 4
Neprítomní poslanec : Jaroslav Kilian – ospravedlenený
Walter Wiesner – ospravedlnený

1. Zahájenie schôdze :
Schôdzu zahájil starosta obce a prečítal program rokovania.
Poslanci program odsúhlasili.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľka zápisnice :
Jana Zadubanová
Overovatelia zápisnice :
Miroslav Marík
Anna Smrtičová
Navrhovateľ uznesení :
Jana Martinusová
3. Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 12/2018 – splnené
Uznesenie č. 13/2018- splnené
4. Zloženie sľubu náhradníka na poslanca OZ Kaplna Ing. Blažeja Klobušického:
Menovaný poslanec sa na zasadnutie nedostavil a z toho dôvodu sľub nezložil.
5.

Žiadosti:

Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Pučíkovej, ktorá opätovne žiadala vybudovanie prechodu pre
chodcov z novej ulice smerom ku COOP jednote a zároveň žiadala vybudovanie bezpečnostného
ostrovčeka pri vjazde do obce na štátnej ceste č. 61 smerom od Trnavy . Prechod pre chodcov je už
naprojektovaný a odsúhlasený, bude stáť približne 5500 eur. Uvedený ostrovček sa už riešil komplexne.
Starosta osloví projektanta na dopracovanie danej časti projektu a dá sa odsúhlasiť. Starosta
s projektantom a geodetom budú riešiť vysporiadanie pozemkov, do ktorých by spomaľovací pás
zasahoval, nakoľko pri ceste nie sú pozemky obecné. Po zameraní sa dá dopracovať projekt na
bezpečnostný ostrovček a následne sa dá na posúdenie dotknutým správcom cesty. Pani Pučíkovej
takéto vyjadrenie postačuje a netreba odpovedať písomne.
Starosta informoval prítomných, že je potrebné uzatvoriť zmluvu s obcou Igram na refundáciu mzdy za
asistentku, ktorá má pridelené dieťa Luciu Pavlovú z našej obce, nakoľko ju v našej MŠ neprijali.
Asistentka je prijatá na 4 hodiny na skúšobnú dobu troch mesiacov . Poslanci nemali k uvedenej zmluve
pripomienky a prijali uznesenie.
6. Diskusia:
Starosta informoval, že je možnosť uverejniť na stránke obce digitálnu mapu – vizualizáciu katastra,
územného plánu, inžinierskych sietí, inštitúcií a iných dát. Cena za poskytnutie služieb za prvý rok by

bola 624 eur a poplatok za každý nasledujúci rok vo výške 396 eur. Poslanci rozhodli, že danú ponuku
budú riešiť poslanci po novembrových voľbách.
Bratislavský samosprávny kraj informoval starostov obcí, že má pripravené všetky povolenia na
umiestnenie zákazu prejazdu cez obce nákladným autám. Na jeseň sa majú rozmiestňovať dopravné
značky.
Občania sa informovali, kedy sa začne s budovaním optiky. Telekomunikácie začali výkopové práce
v obci Báhoň, v obci Kaplna majú stavebné povolenie na výstavbu, ale presný dátum prác nám
neoznámili.
Na obecný úrad bol doručený podnet na prešetrenie, preskúmanie a posúdenie spôsobu vedenia
výchovnovzdelávacieho procesu MŠ Kaplna. Uvedený podnet bude riešiť starosta.
V diskusii sa prejednávali problémy v materskej škole.
-

V 1. kole výberového konania nebola schválená radou školy žiadna kandidátka a preto bolo
vyhlásené druhé kolo výberového konania na riaditeľku MŠ.
Neuspokojivá komunikácia medzi škôlkou a rodičmi.

Požiadavka na opravu svietidla Kaplna 251.
7. Návrh uznesení:
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu na vykonanie úkonov potrebných na vybudovanie
bezpečnostného ostrovčeka na vjazde do obce na ceste I.triedy v smere z Trnavy do Kaplny,
pred plánovaným prechodom pre chodcov.
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s refundáciou nákladov obce Igram súvisiacich so mzdou
asistentky dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami – Lucky Pavlovej
a schvaľuje predložený návrh zmluvy.
Za : 4
Proti : 0
Zdržal sa : 0
8. Záver:
Rokovanie ukončil starosta a poďakoval poslancom a prítomným za účasť.
V Kaplne 21.09.2018
Zapisovateľka :

Jana Zadubanová

_______________________

Overovatelia zápisnice :

Miroslav Marík

________________________

Anna Smrtičová

________________________

Vladimír Vittek

________________________

Starosta obce Kaplna :

