Zápisnica č. 5 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 11.11.2020 v zasadačke OÚ Kaplna.

Prítomní poslanci : 6
Neprítomný poslanec :Walter Wiesner – ospravedlnený
1. Zahájenie.
Verejné zasadnutie zahájil starosta.
2. Poslanci schválili program schôdze.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
Navrhovateľ uznesení :
Jozef Šarmír
4. Určenie overovateľov zápisnice. Anna Lúčanová
František Špirka
5. Kontrola uznesení.
Uznesenie č. 8/2020 – splnené
Uznesenie č. 9/2020 – splnené
Uznesenie č. 10/2020 – splnené
6. Informácia o ukončení projektu cesta Javorová alej.
Cesta na Javorovej aleji je ukončená, skolaudovaná a vyplatená z dlhodobého úveru
v sume 134235,32 eur. Suma bola navýšená z dôvodu iného technického riešenia podložia
pod asfalt. Muselo byť vybagrované celé podložie a navozený nový makadam. Cena bola
navýšená i z dôvodu vyasfaltovaných celých dvoch vrstiev 7 a 5cm. Starosta spolu so
stavebným dozorom v priebehu realizácie informoval stavebnú komisiu o potrebných
zmenách.
7. Informácia o združení obcí MASS.
Cez združenie MASS máme podanú žiadosť o dotáciu na workoutové ihrisko za MŠ cez
PPA . Do konca roka by sa malo rozhodnúť či bude združenie MASS pokračovať vo
svojej činnosti, alebo obec Kaplna odíde zo združenia.
8. Informácia o seperácii BIO odpadu a Kuchynského odpadu v obci Kaplna na rok
2021.
Kuchynský odpad z MŠ nám vyváža firma Global Green, ktorá by nám tento odpad
vyvážala aj z obce za cenu jednej nádoby 120 l – 60 eur mesačne, ale firma z Trnavy
Fidelity trade s.r.o. by nám ho vyvážala za 50 eur za mesiac.
Poslanci súhlasili zatiaľ s rozmiestneným 3 nádob na kuchynský odpad po obci, v prípade
záujmu sa počet zvýši.
Starosta informoval poslancov, že je vyhlásená výzva formou dotácie z Envirofondu na
nákup kompostérov. Firma Premier Consultin s.r.o.vypracuje pre našu obec žiadosť
na získanie kompostérov do každej domácnosti.
Poslanci súhlasili s využitím dotačného systému na nákup kompostérov.

Poslanec Dvonč navrhol, aby sa urobil zberný dvor s kontajnermi na triedený odpad.
V našej obci je triedený odpad už roky zaužívaný tak, ako ho všetci poznáme, plasty,
papier do mechov, podľa zberného kalendára a na kovy, sklo, tetrapaky, olej a textil máme
rozmiestnené kontajneri . Na zberný dvor by bolo nutné kúpiť pozemok s náležitým
povolením na prevádzku zberného dvora. Starosta sa popýta na pozemok a cenu
v priemyselnej lokalite.
Starosta informoval a požiadal poslancov aby si preštudovali zákon odpadoch, a navrhol
stretnúť sa za dva týždne na pracovnej schôdzi, kde budú pripravené všetky podklady,
náklady obce za rok 2020 a všetky nové zákonné povinnosti obce, ktoré treba zapracovať
dodatkom do VZN pre rok 2021 o odpadoch.
9. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2020.
Nakoľko sa blíži koniec roka musí sa pripraviť rozpočet , treba aby si poslanci pripravili
požiadavky, projekty, ktoré by sa v rámci možností mohli realizovať v roku 2021. Bude
pracovná schôdza, kde sa požiadavky zapracujú do rozpočtu. MŠ už požiadavky
predložila.
10. Žiadosti.
- Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku.
- Viera Budayová podala žiadosť o kúpu časti obecného pozemku, podľa priloženého
geometrického plánu na ktorom stojí RD/18m2/ postavený v roku 1969 a pozemok na
ktorom má žumpu a inžinierske siete 44m2.
Poslanci z odpredajom súhlasili za cenu 10 eur m2 za podmienku, že menovaná dá
vypracovať kúpnopredajnú zmluvu a uhradí všetky náklady s vkladom do katastra.
11. Diskusia.
- Poslanec Dvonč navrhol, aby sa skúsilo požiadať o ostrovčeky na hlavnej ceste pre
spomalenie aut a treba by bolo vyriešiť aj rýchlosť aut na ceste smerom na Báhoň.
- Starosta informoval, že už aj v budúcnosti sa žiadali uvedené ostrovčeky sú aj
projekty, ale Slovenská správa ciest to zamietla a na cestu smerom do Báhoňa sa mali
umiestniť svetlá, ak by niekto išiel rýchlo tak by musel zastaviť na červenú, svetlá
mali byť umiestnené pri autobusovej zastávke pri Novotovi a Šarmírovi.
- Starosta dal vypracovať ponuku na ozvučenie KD.
12. Návrh uznesení.
Uznesenie č. 11/2020 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov
Pani Viere Budayovej Kaplnač.136
par.č. 178/5 o výmere 18 m2 a 178/6 o výmere 44 m2
s osobitým zreteľom, podľa geometrického plánu č. 28/2020
ktorý vypracoval Ing. Gaťa dňa 22.05.2020,
overil Ing. Oros dňa 10.08.2020 G1-1062/2020
za sumu 10 eur za m2 , celková suma je 620 eur.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 12/2020 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí, s podpisom kúpnej
zmluvy na základe žiadosti pani Budayovej odpredaj
pozemkov par.č. 178/5 a 178/6.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 14/2020 – Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zapojením sa obce do
dotačného systému z Enviromentálneho fondu k získaniu
kompostérov do domácností. V spolupráci s firmou Premier
Consulting EU s.r.o. Komárno.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
13. Záver.
Verejné zasadnutie ukončil starosta obce a poďakoval za účasť.
V Kaplne 12.11.2020

Zapisovateľka zápisnice :

Jana Zadubanová

______________________

Overovatelia zápisnice :

Anna Lúčanová

______________________

František Špirka

______________________

Vladimír Vittek

_______________________

Starosta obce Kaplna :

