Zápisnica č. 1 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 10.03.2020 o 17.30 hod. v zasadačke OU Kaplna
Prítomní poslanci : 6
Neprítomný poslanec : Anna Smrtičová – ospravedlnená
1.Zahájenie schôdze.
Starosta prečítal program rokovania, ktorý poslanci odsúhlasili.
2.Určenie zapisovateľa a navrhovateľa uznesení:
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
Navrhovateľ uznesení:
Walter Wiesner
3.Určenie overovateľov uznesení:
Katarína Hradská
Jozef Šarmír
4.Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 17/2019 – splnené
Uznesenie č. 18/2019 – splnené
Uznesenie č. 19/2019 – splnené
Uznesenie č. 20/2019 – splnené
Uznesenie č. 21/2019 - plnenie prebieha
Uznesenie č. 22/2019 – splnené
5.VÚB banka schválenie úveru k realizácii cesty na Javorovej ulice.
Na vybudovanie cesty je rozpočet 170000 eur, nakoľko obec nemá dostatok finančných
prostriedkov, tak je nutné zobrať si úver. Úver nám ponúkla Prima banka a VÚB, poslanci
mali pracovné stretnutie na ktorom sa dohodli, že úver bude z VÚB. Poslanci sa rozhodli
o výške úveru 140.000 eur, úver sa bude splácať 10 rokov FIX 1.14%. Na výberové konanie
pre vybudovanie cesty sa určila výberová komisia –pán Dvonč Martin, pán Šarmír Jozef a
starosta.
6.Informácia o podaných projektov BSK, Envirofond a MAS malodunajsko.
Cez BSK starosta podal žiadosť o dotáciu na výsadbu 100 ks stromov lipa malolistá pre
vysadenie lipovej aleje a pri OU chce vybudovať nádrž na zadržiavanie dažďovej vody, ktorá
sa využije na polievanie.
Na Envirofond sme požiadali žiadosť na zateplenie MŠ. Suma prác 75.000 eur, uvedenú
žiadosť sme už raz na začiatku roka 2019 podali, ale dotáciu sme nedostali a nakoľko máme
projekty tak sme skúsili podať uvedenú žiadosť ešte raz.
Cez MAS malodunajsko je podaná žiadosť na vybudovanie Workoutového a detského
ihriska. Žiadosť bola podaná na výšku 24 000eur ., ktorá pri podávaní žiadosti musela byť už
vysúťažená. Čaká na schválenie dotácie.
7. Informácia o začatí výberového konania na výstavbu cesty na Javorovej ulice.
V tomto roku chceme vybudovať cestu na Javorovej ulici, bude obojsmerná šírka 5,5 m,
sklon cesty na obidve strany, na uvedenej ceste budú vybudované spomaľovače cez celú cestu

. Občania sa informovali, ako sa zabezpečí bezpečnosť na ceste, nakoľko tam autá chodia
rýchlo. Na ceste budú spomaľovače a dopravné značenie.
8.Informácia o vybudovaní závlahového systému na futbalovom ihrisku.
Starosta navrhol kúpiť samonavíjací bubon,ktorý by im uľahčil prácu s presúvaním
postrekovača. Poslanec Martin Dvonč navrhol spraviť zakopánú závlahu po celom ihrisku,
ponuka na materiál bola vypracovaná a závlaha by úplne odbremenila človeka, ktorý sa o to
musí starať. Poslanci s návrhom pána Dvonča stotožnili.
Poslanec Wiesner upozornil, že či bude studňa na ihrisku dostačujúca, nakoľko v Báhoni
majú vybudovanú 10 m3 nádrž s čerpadlom a závlaha na ihrisko ich vyšla 20.000 eur.
P. Dvoč argumentoval, že polievanie bude vo viacerých zónach ovládané
elektromagnetickými ventilmi. Čo umožní programovo spúšťať len taký počet výsuvných
postrekovačov, aby bol zabezpečený dostatočný prietok vody.
Starosta s p. Dvončom zistia ponuku a možnosti realizácie a predložia poslan com.
9. Informácia o dobudovaní verejného osvetlenia a rozhlasu na ulici za potokom
Za potokom sa už zabetónovali stĺpy na verejné osvetlenie a čaká sa na svietidlá, ktoré
by mali byť dodané na druhý týždeň. Taktiež sa dobuduje rozhlas.
Poslanec Wiesner informoval, že na majeri kopú elektrikári a bolo by dobre na ceste
k stavebninám pripraviť elektriku na verejné osvetlenie, starosta informoval, že uvedená
elektrika je tam už pripravená v ryhe, ktorú robil Telecom.
10. Informácia o ďalších pripravovaných prácach v obci.
Starosta navrhol, vybudovať nový chodník od rodiny Sedláčkovej k ihrisku. Poslanci
s tým súhlasili.
Starosta ďalej informoval , že zberný dvor na drevo sa dá používať už iba na drobné
drevo a haluzovinu nábytok sa už nemôže vyvážať, zozbierané drevo sa vyváža do
Budmeríc a tam sa uskladní a štiepkuje. V tomto roku budeme platiť nielen za odvoz dreva
ale aj za drvenie a manipuláciu s uskladnením drevom., kde 1 motohodina stojí 300 eur.
V roku 2019 sme dosiahli separáciu 68,05 % a z toho dôvodu sme sa dostali do pásma,
kde sa platí štátu za 1 tonu vyvezeného komunálu navyše 8 eur. Celkovo nás len
skládkovanie na Dubovú stojí 80eur za 1tonu. Preto ďakujem tým čo separujú a separujte
i naďalej a učte i ostatných.
11. Žiadosti.
- pán Horváth nám doručil žiadosť, v ktorej žiadal na internete na začiatku roka dať
kalendár vývozu odpadu, ale nakoľko ho obec nemala, tak ho nemohla zverejniť, ihneď ako
sme ho mali doručený, tak sme ho na internete zverejnili, ďalej nás upozornil, že zápisnice
nemáme na internete postupne roky od 2019 a ďalej, ale už aj to sme opravili, ďalšia jeho
žiadosť bola, aby sa popri hlavnej ceste k autobusovej zastávke vybudoval chodník. Starosta
ho informoval, že uvedený pozemok je slovenskej správy ciest a obec môže dať vybrať
zeminu popri ceste, aby voda z cesty odtiekla do priekopy. Tiež upozornil, že pri odbočení na
uvedenú ulicu za potokom naňho trúbia autá pri spomalení, starosta sa spýta projektanta na
dopravné riešenie tohto úseku.
- poslanec Wiesner pred 10 rokmi bol vypracovaný projekt na opravu mosta SSC, kde sa
riešila aj cesta s odbočkou na ulicu za potok a na cesta mali byť spomaľovače – ostrovčeky,
ale nakoľko slovenská správa ciest nemala peniaze na realizáciu tak sa projekt neuskutočnil.

- pán Horváth sa pýtal, kto budoval chodník od kostola k bytovkám, chodník mal
v podmienke v stavebnom povolení vybudovať pán Horenský, ktorý realizoval výstavbu
bytoviek
12. Diskusia.
- p. Kacvinská upozornila, že na nové ihrisko by sa mohla umiestniť aj horolezecká
stena, ako je v parku v Budmericiach a treba na ploche za MŠ vysadiť stromy. Starosta ju
oboznámil, že v uvedenom projekte teraz nemôžeme nič meniť projekt ide cez PPA, ale môžu
mu poslať návrh tejto steny a kontakt na realizátora.
Ďalšie otázky Javorova- koľko bude trvať budovanie cesty, približne 4-6 týždňov,
parkovanie bude treba pri MŠ.
- plánuje sa údržba cesta od majera k železnici, cesta je slovenského pozemkového fondu
a údržba sa neplánuje
- cesta za potokom či je už obecná alebo slovenského pozemkového fondu, cesta je už od
januára obecná.
Otázka- na novom Workoutovom ihrisku treba zistiť či sa dá po povrchu chodiť na bicykli?
Nie dá sa tam zákaz pre bicykle
Otázka -aký bude postup pri realizácií cesty na Javorovej?
- cesta sa bude frézovať asi 3-4 cm, rozširy sa po krajoch podľa projektu sa osadia
obrubníky a prekryje sa so sieťkou a zaleje sa 6cm vrstvou asfaltu.
Otázka- či je
dostatočný podklad stará cesta? Na ceste sa robili vrty a malo by to byť dostačujúce, na
Javorovej bude zákaz prejazdu nákladných vozidiel okrem technických služieb a služieb pre
občanov.
13.Prijaté uznesenia.
Uznesenie č. 1/2020 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí s terminovaným úverom od VÚB banky
s fixom na 10 rokov 1,14 % na sumu 140.000 eur za účelom
výstavby cesty na Javorovej ulici.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2020 – Obecné zastupiteľstvo stanovuje komisiu na výberové konanie pre
zhotoviteľa cesty p. Dvonč Martin, p. Šarmír Jozef a starosta
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3/2020 – Obecné zastupiteľstvo poveruje pána Dvonča na realizáciu projektu
závlahového systému na futbalové ihrisko.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
14. Záver.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
V Kaplne 12.03.2020
Zapisovateľka zápisnice: Jana Zadubanová

________________________

Overovatelia zápisnice: Katarína Hradská

_________________________

Jozef Šarmír

_________________________

Starosta obce

Vladimír Vittek

________________________

