Zápisnica č. 5 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 12.11.2019 o 17.30 hod. v zasadačke OU Kaplna
Prítomní poslanci – 6
Neprítomný poslanec – František Špirka – ospravedlnený
1.Zahájenie schôdze.
Verejné zasadnutie zahájil starosta a privítal prítomných poslancov a hostí.
2. Určenie zapisovateľa a navrhovateľa uznesení.
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
Navrhovateľ uznesení :
Walter Wiesner
3. Určenie overovateľov zápisnice.
Anna Smrtičová
Jozef Šarmír
4. Kontrola uznesení.
Uznesenie č. 10/2019 – splnené
Uznesenie č. 11/2019 – splnené
Uznesenie č. 12/2019 – plnenie prebieha
5. Oboznámenie sa s ponukou pre obce z Prima Banky. /Jana Birčáková/ následné
otázky.
Zástupkyňa Prima banky oboznámila poslancov s ponukou univerzálneho úveru na obdobie
10 rokov. Výška tohto úveru pre našu obec by mohla byť v rozpätí 50 000 eur - 200 000 eur.
Úver sa dá použiť na investičné či prevádzkové potreby obce. Splácanie úveru je možné
nepravidelne podľa možností obce, splátky odsúhlasuje zastupiteľstvo. Úroková sadzba je
1 % z čerpanej sumy a 0,6 % je z nevyčerpanej sumy úveru.
Poslanec Wiesner – či je treba mať nový účet v Prima banke – áno
či je úrok 1% na celých 10 rokov - áno
Poslanec Dvonč – ak nebude mať obec finančné prostriedky na splatenie po 10 rokoch, či sa
dá doba 10 rokov predĺžiť – áno doba sa dá predĺžiť o ďalších 10 rokov.
Poslanec Šarmír – ak si obec zoberie 200000 eur a minie 90000 eur tak aké je úročenie, 90000
eur je úročený 1% a 110000 nevyčerpaného úveru bude úročené 0,6%. Ak by sme úver
splatili do dvoch rokov, či je nutná dohoda o splatení – nie ale úver sa úročí 0,6 % po dobu
10 rokov.
6. Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov MASS.
MAS je občianske združenie Malodunajsko v zastúpení predsedom združenia p. Seleckým.
Pán Selecký zastupuje 21 obcí a 22 podnikateľských subjektov. Štát a príslušné ministerstvo
pre MAS MALODUNAJSKO odsúhlasil finančné prostriedky vo výške 1,3 mil. eur, ktoré
bude 43 subjektov postupne čerpať tak, ako budú vyhlasované výzvy postupne , teraz vyšla
výzva EA MAS7. podopatrenie 7.4. 030 kde sa dajú budovať detské ihriská. Naša obec chce
požiadať o túto dotáciu na vybudovanie Workoutového a detského ihriska za materskou
školou. So spracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok nás bude zastupovať firma
Premier Consulting EU, s.r.o., ktorá vyhotoví Žiadosť pre účely jej podania na agentúru
v rámci výzvy. Nakoľko združenie MAS potrebuje na chod finančné prostriedky pre
vlastných pracovníkov vo výške 1000 eur, ktoré budú použité na vykrytie potrieb

refinancovania samotného chodu MAS/následne sa po refundácií vrátia obciam/. Žiadosť cez
výzvu 7.4 treba podať do 23. decembra 2019 zo všetkými povinnými prílohami elektronicky
aj s podpísanou zmluvou so zhotoviteľom, ktorý bude ako víťaz z VO.
7. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu. /dodatok č. 1 pre stavebnú činnosť/
Spoločný stavebný úrad uzatvára novú zmluvu s obcami, ktoré využívajú túto službu.
Naša obec v roku 2019 platila poplatok vo výške 1396,20, od roku 2020 bude poplatok na
osobu 0,315 eur, pri počte obyvateľov 895 x 0,315 eur = 281,925 mesiac x 12 mesiacov =
3383,10 eur je poplatok pre našu obec na celý rok a jednorazový poplatok vo výške 784,88
eur./ poplatok určený na technické vybavenie nového pracoviska/. Starosta žiadal poslancov
o odsúhlasenie, aby mohol podpísať uvedenú zmluvu aj s poplatkami. Poznámka-možno
v budúcnosti sa spoja obce a zamestnajú niekoho kompetentného, aby pre obce vykonával
stavebnú činnosť.
Poslanci s podpísaným zmluvy súhlasili.
8. Určenie komisie na inventarizáciu majetku obce.
Starosta určil poslancov na inventarizáciu, poslanci súhlasili a dohodli sa na vykonaní
inventarizácie 22.11.2019. /príloha zápisnice/
9. Správa audítora za rok 2018.
Správa audítora za rok 2018 bola poslancom doručená a poslanci uvedenú správu zobrali na
vedomie. Správa audítora je súčasť zápisnice.
10. Žiadosti.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť na prenájom ornej pôdy od p. Dominika Kubicu
z Blatného par.č. 379. Účelom nájmu je podnikateľský zámer na pestovanie drobného ovocia
a zeleniny, taktiež v malom zastúpení aj obilniny a malé ovocné kry pre pestovanie lesných
plodov. Nakoľko má obec podpísaný prenájom ornej pôdy s PD Báhoň do roku 2024, nemôže
uvedenú pôdu dať do prenájmu inému. Poslanci žiadosť zamietli.
11. Diskusia /informácie o investíciách obce 2018/
-Od BSK sme dostali dotáciu vo výške 7500 eur - materiál vsakovačky 1079 eur, 48 ks
stromkov 4014 eur a 11 ks úsporných svietidiel 2407 eur. Naše finančné prostriedky boli
11626 eur.
Ďalej sme od BSK dostali dotáciu vo výške 2409 eur na 5 cvičiacich prvkov /2 ks sú pri OU,
3ks sú na ihrisku/.
- Cez prázdniny sa rekonštruovala materská škôlka -nová podlahy v šatni, jedálni,
protišmyková v kuchyni, kde sa vymenili aj obkladačky, nová sanita , elektrika
a vymaľovanie týchto troch miestností. Investícia 10120eur
-Na javorovej ulici sa vybudoval chodník 647m2 náklady 38000 eur.
- Wiesner sa informoval za výrub stromov na javorovej ulice, starosta na výrub požiadal
okresný úrad Senec o určenie obce, ktorá nám môže vydať povolenie, mali sme pridelený
Obecný úrad Igram, kde sme podali žiadosť o výrub 17 stromov, ktoré podliehajú zákonnému
postupu.
- Poslanec Šarmír navrhol, aby sa v obci nainštaloval kamerový systém – OU, MŠ, ihrisko.
- V diskusii sa prejednával miestny poplatok za rozvoj, tento poplatok by mal byť od roku
2020, výška poplatku je od 3eur do 35eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej
časti stavby. Poplatok sa počíta z celkovej podlahovej plochy .
- Poslanci sa dohodli na pracovnej schôdzi 27.11.2019, kde prerokujú poplatky a rozpočet,
aby sa v decembri mohli prijať.

12. Prijaté uznesenia.
Uznesenie č. 13/2019 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zaplatením finančného príspevku
Občianskemu združeniu MAS vo výške 1000 eur jednorázovo.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 14/2019 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpísaním zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu podľa §20a zákona č.369/1990 Zb. s ročným poplatkom 3383,10 eur a jednorázovým poplatkom 784,88eur.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 15/2019 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého
audítora z účtovnej závierky k 31.12.2018.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 16/2019 – Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prenájmom pozemku par.č. 379
p. Dominik Kubica bytom M.R.Štefánika 18, Blatné.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
13. Záver.
Verejné zasadnutie ukončil starosta.
V Kaplne 13.11.2019

Zapisovateľka: Jana Zadubanová

_________________________

Overovatelia zápisnice : Anna Smrtičová

__________________________

Jozef Šarmír

Starosta obce Kaplna: Vladimír Vittek

__________________________

___________________________

