Zápisnica č. 2 z mimoriadneho verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 28.03.2019 o 19.00 hod. v zasadačke OU Kaplna

1. Zahájenie schôdze.
Starosta prečítal program rokovania a zahájil zasadnutie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
Overovatelia zápisnice:
Katarína Hradská
František Špirka
3. Určenie navrhovateľa uznesení.
Navrhovateľ uznesení:
Walter Wiesner
4. Kontrola uznesení.
Na zasadnutí 7.3.2019 neboli prijaté žiadne uznesenia.
5. Prerokovanie zmluvy medzi PF a obcou Kaplna o bezodplatnom prevode
majetku.
Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod vlastníctva k pozemkom, ktoré sa
nachádzajú v k. ú. Kaplna, parcela KN E p. č. 251, parcela KN E p. č. 288/1, parcela
KN E p. č. 325/200, zapísané na LV č. 758 a celková výmera 8147 m2.
Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané z dôvodu podpisu zmluvy a z dôvodu prijatia
uznesenia, ktoré treba doložiť na kataster.
Na uvedenú cestu bolo vydané územné rozhodnutie.
6. Žiadosti.
Na Obecný úrad Kaplna bola doručená žiadosť p. Štefana Rímeša na prenájom
obecného pozemku p. č. 187 pre chov sliepok a hydiny.
Poslanci s uvedenou žiadosťou nesúhlasili.
7. Diskusia.
- Starosta oboznámil poslancov, že na prechod od COOP-jednoty ku kostolu, ktorý je
odsúhlasený len ako osvetlený aj so svetlami v asfalte má tri cenové ponuky na
realizáciu. Cenové ponuky 13800 eur, 14400 eur a 17650 eur. Poslanec Šarmír
požiadal starostu o zabezpečenie viacerých ponúk na porovnanie.
Wiesner navrhol dopravné značenie 70 km/h od Senca.
- Starosta navrhol poslancom umiestniť RADAR na cestu 1. triedy od
Senca./zamietnuté/
- Wiesner žiadal natrieť stĺpy VO na majeri./požiadavka do budúcna/
- V mesiaci apríl sa začne zapájať v našej obci optika. /info. od starostu/
- Na javorovej ulici bol geodet na zameranie výškových bodov jestvujúcich nájazdov
a brán do RD , tiež tam bol aj projektant, ktorý kontroloval jestvujúci podklad
cesty. Projektant cesty navrhol sklon cesty na obidve strany. Poslanec Šarmír trvá

na sklone cesty do jednej strany z dôvodu odtekania vody. Záleží to na tom, aby si
ľudia nezdvihli terén pri svojom dome a voda bude tiecť po ceste, nebude odtekať
do zeleného pásu ako je to v súčasnosti od Báhoňa až ku Kaplnskému cintorínu.
8. Návrh uznesení.
Uznesenie č. 1/2019 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom zmluvy medzi SPF a
Obcou Kaplna o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov
vo verejnom záujme podľa § 34 odst. 9 a 13 zákona č. 330/1991
Z.z.. Predmetom zmluvy sú parcely KN E:
parc.č. 251, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 1615 m2,
parc.č. 2881/1, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 3236 m2
parc.č. 325/200, zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 3296m2
LV 758 v celkovej výmere prevádzaných pozemkov
je 8147 m2. Za účelom vybudovania verejnoprospešnej stavby
„Miestna obslužná komunikácia za potokom I a II“.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 2/2019- Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so žiadosťou p. Rímeša na
prenájom obecného pozemku parc.č. 187.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 3/2019 – Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce o obnovenie
projektu vjazdov do obce na ceste I.TR a požiadať SSC,
KDI, Bratislava na možnosť zníženia rýchlosti od Senca na 70
km/h.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
9. Záver.
Starosta poďakoval poslancom za účasť na mimoriadnom zasadnutí a ukončil
rokovanie.
V Kaplne 02.04.2019

Zapisovateľka zápisnice : Jana Zadubanová

_______________________

Overovatelia zápisnice:

Katarína Hradská

_______________________

František Špirka

_______________________

Vladimír Vittek

________________________

Starosta obce Kaplna:

