Zápisnica č. 2 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 13.06.2018 o 18.00 hod. v zasadačke OÚ
Prítomní poslanci: 5
Neprítomní poslanci: Jaroslav Kilian - ospravedlnený
Jana Martinusová - ospravedlnená
1.Zahájenie schôdze:
Starosta prečítal poslancom program rokovania, ktorý doplnil o bod - úprava rozpočtu.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov a navrhovateľa uznesení :
Zapisovateľka:
Jana Zadubanová
Overovatelia zápisnice:
Anna Tanácsová
Miroslav Marík
Navrhovateľ uznesení:
Anna Smrtičová
3. Kontrola uznesení:
- uznesenie č. 1/2018 – splnené
- uznesenie č. 2/2018 – plnenie prebieha
- uznesenie č. 3/2018 – plnenie prebieha
- uznesenie č. 4/2018 – plnenie prebieha
4. Informácia o zahájení výstavby cesty /nová ulica/.
Starosta informoval prítomných o zahájení výstavby cesty, ktorá začne 18.6.2018. Eurovia
žiadala vytýčenie sietí, ktoré je už spravené. Po odovzdaní stavby bude cesta uzatvorená asi
týždeň a nebude prejazdná pre osobné autá a z toho dôvodu bude potrebné parkovať pri
cintoríne, za materskou škôlkou alebo pri kultúrnom dome. Po spevnení a zhutnení bude cesta
prejazdná. EUROVIA má podľa zmluvy na vybudovanie cesty a chodníka 3 mesiace, ale
firma prisľúbila, že cesta by mohla byť dokončená do mesiaca.
P. Hrnčiar mal dotaz, že parkovanie nie je problém, ale ako sa pohybovať pešo. Starosta
odpovedal, že chodiť pešo sa bude dať po zelenom páse kde sú inžinierske siete.
Poslanec Wiesner – ako bude zabezpečená bezpečnosť pre občanov, ak sa stavba uzavrie.
Bezpečnosť, prejazd záchrannej služby bude zabezpečená.
Pri výkopových prácach Telekom položí chráničku na novej ulici do vykopanej ryhy, ak tak
telekom nespraví chráničku kúpi obec a potom si ju dá preplatiť telekomu.
5. Ponuka VÚB o prekleňovacom úvere.
Výstavba novej cesty a chodníka by mala stáť 131000 eur, dotácia je 100000eur a 31000 eur
bude platiť obec. Obec má na účte dostatok prostriedkov z toho dôvodu sa poslanci rozhodli
nebrať prekleňovací uver, ale hradiť faktúry zo svojich peňazí. V prípade nedostatku
finančných prostriedkov sa vybaví úver.
6. Návrh zastavovacej štúdie za potokom.
Starosta predložil poslancom návrh zastavovacej štúdie. K návrhu štúdie poslanci nemali
pripomienky.
7. Dodatok č.1 ku Komunitnému plánu obce na roky 2016-2020.
Komunitný plán sociálnych služieb bol odsúhlasený 14.3.2016, na základe novely zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je obec povinná podľa § 110 ah
uviesť komunitný plán sociálnych služieb do súladu s § 83 ods. 5 do 30.6.2018. Na základe
uvedenej zmeny sa doplnil komunitný plán a prijalo sa uznesenie.

8. Výročná správa rok 2017.
Výročnú správu mali poslanci doručenú na preštudovanie, k výročnej správe sa vyjadrila
kontrolórka prečítala stanovisko hlavného kontrolóra a odporučila poslancom prijať výročnú
správu s výrokom – súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.
9. Úprav rozpočtu rok 2018 – doplnený bod.
Zmena rozpočtu bola predložená poslancom na rokovaní. Zmena sa týkala doplnenia položiek
v príjmovej časti a výdavkovej časti o dotáciu hasičov 1400,00 eur, dotáciu BSK 4000 eur
a za stravu jedáleň 8000 eur, úprava spolu činí 13400,00 eur v príjmovej časti i výdavkovej
časti. Úprava rozpočtu je prílohou zápisnice.
10. Žiadosti.
- na obecný úrad Kaplna bola doručená žiadosť o zaradenie pozemku do zmien a doplnkov
plánu obce Kaplna par.č. 474 o výmere 8415 m2 v katastrálnom území Kaplna od pani
Magdalény Poláčkovej zo Senca. Poslanci s ďalším rozširovaním územného plánu nesúhlasili.
11. Informácie.
- na obec bola doručené žiadosť od Západoslovenskej distribučnej a.s. na odkúpenie časti
pozemku parc.č. 307/2, kde sa vytvorili nové parcely podľa geometrického plánu parc.č.
290/10 o výmere 18 m2 ostatné plochy a 290/11 o výmere 9 m2 zastavané plochy. Kúpna cena
bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 20 eur za m2, čo predstavuje za pozemok
s celkovou výmerou 27 m2 celkovú sumu 540 eur. Poslanci s odpredajom súhlasili.
- starosta ďalej informoval, že dal vyhotoviť projekty na VO a rozhlas na javorovú ulicu a na
ulicu za potokom, predbežná cena javorovej ulice je 11778 eur, ulica za potokom je 5193 eur.
Uvedené projekty sa budú realizovať podľa finančných prostriedkov priebežne.
- prechod pre chodcov na III triede, ide o prechod od chodníka ku kultúrnemu domu smerom
ku kostolu, cena projektu je 5260 eur, projekty sú podané na odsúhlasenie, po schválení sa
prechod zrealizuje.
- prechod pre chodcov cez cestu I/61, ide o prechod z novej ulice ku COOP jednote, cena je
4664 eur, tiež treba čakať na odsúhlasenie projektu dotknutých orgánov.
-EUROVIA SK vypracovala cenovú ponuku na asfaltovanie posunutej cesty pri cintoríne vo
výške 6018 eur a napojenie cesty novej ulice smerom k hlavnej ceste a dobudovanie chodníka
vo výške 6554 eur.
- na cintoríne nám na zvonici ukradli zvon, dňa 22.05.2018 to bolo nahlásené na polícii a bol
spísaný zápis.
12. Diskusia.
Do diskusie sa zapojili poslanci a prítomní a rozprávali o výstavbe cesty.
13. Návrh uznesení:
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov obce na zaplatenie faktúr
na výstavbu cesty a chodníka nová ulica, realizovaná firmou Eurovia SK.
za: 5

proti: 0

zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 6/2018
OZ súhlasí súhlasí s kúpnou zmluvou Obec Kaplna a Západoslovenská distribučná, a.s. na
odpredaj pozemku podľa geometrického plánu č. 292-1/2017, vyhotoviteľ Verčík, overený
pod číslom 238/18 dňa 13.02.2018, kde z pôvodného pozemku parc.č. 307/2 orná pôda
o výmere 9053 m2bol odčlenený nový pozemok parc.č. 290/10 o výmere 18 m2, druh
pozemku ostatná plocha a pozemok parc.č. 290/11 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria. Cena za 1m2je vo výške 20,00 eur, celková výmera 27 m2 suma spolu
540,00 eur, slovom päťstoštyridsať eur.
za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č.7/2018
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so zaradením pozemku parc.č. 474 do zmien a doplnkov
plánu obce ako plochu pre malopodlažnú bytovú výstavbu.
za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č.8/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zmenou rozpočtu na rok 2018 podľa predložených dokladov.
/príloha zápisnice/
za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 1 ku komunitnému plánu obce.
za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výročnú správu obce Kaplna za rok 2017 a súhlasí
s celoročným hospodárením bez výhrad.
za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
Uznesenie č.11/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zastavovacou štúdiou - Obytná zóna Kaplna za potokom II,
ktorú vypracovala ing. Arch. Monika Dudášová.
za: 5
proti: 0
zdržal sa : 0
13. Záver.
Rokovanie ukončil starosta obce a poďakoval za účasť.
V Kaplne 13.06.2018
Zapisovateľka:

Jana Zadubanová

______________________

Overovatelia zápisnice : Anna Tanácsová

______________________

Miroslav Marík

______________________

Starosta obce Kaplna: Vladimír Vittek

_______________________

