Zápisnica č. 1 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 07.03.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OU Kaplna

1. Zahájenie schôdze.
Schôdzu zahájil starosta obce, prečítal program rokovania.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
Zapisovateľka zápisnice :
Jana Zadubanová
Overovatelia zápisnice :
Anna Lučanová
Anna Smrtičová
3. Určenie navrhovateľa uznesení.
Navrhovateľ uznesení :
František Špirka
4. Kontrola uznesení.
uzn.č. 19/2018 - splnené
uzn.č. 23/2018 - splnené
uzn.č. 20/2018 - plnenie prebieha
uzn.č. 24/2018 - splnené
uzn.č. 21/2018 - splnené
uzn.č. 25/2018 - splnené
uzn.č. 22/2018 – splnené
5. Doplnenie členov komisií.
Nakoľko poslanci nemali členov do komisií, doplnenie sa bude riešiť na budúcej
schôdze.
6. Informácia o podaných projektoch.
Projekt BSK – podpora životného prostredia a rozvoja vidieka 2019
- zrekonštruovať javorovú ulicu osadením 9 ks nového verejného osvetlenia so
svietidlami a vysadiť tu 48 ks nových listnatých stromov
- vybudovať pri kultúrnom dome 3 šachty na dažďovú vodu z rín.
- spolufinancovanie min. 25%, cena projektu 16346,52 eur, požadovaná dotácia
10 733eur.
Projekt Rada vlády SR pre prevenciu kriminality 2019
- vybudovanie kamerového systému v obci Kaplna 2019 za účelom posilnenia
prevencie kriminality
- obstaranie a inštalácia 13 kamier na siedmych frekventovaných miestach
- spolufinancovanie 20 %, cena projektu 25800,44 eur, dotácia 20640,00 eur,
vlastné zdroje 5160,44 eur
- dotácia môže byť prideľovaná postupne počas ďalších rokov
7. Informácia o pripravovanom projekte cesta – chodník Javorová ulica.
- cesta bude dvojsmerná šírka 5,5 m, od cintorína po ľavej strane bude pri ceste
2 m zelený pás a 1,5 m chodník
- spád cesty bude na ľavú stranu do zelenej plochy.
- na zasadnutí boli občania z javorovej ulice, ktorí sa informovali o sklone cesty,
o chodníku, o výsadbe stromov
- poslanec Šarmír konštatoval, že sklon cesty na obidve strany nebude efektívny,
viď príklad na hlavnej ceste od Báhoňa, kde voda tečie po ceste až po cintorín a

vteká do potrubia a následne do recipientu. Na Javorovej ulice by to bolo detto
pri zdvihnutých obrubníkoch.
- výsadba stromov na Javorovej ulici sa uskutoční na jeseň
- prekládka verejného osvetlenie a rozhlasu je začatá a zrealizuje sa v tomto roku
8. Informácia o pripravovanom združení obcí a BVS.
- v BVS máme akcie
- okres Senec chce utvoriť združenie, kde by obce zastupoval jeden člen, ktorého si
obce zvolia
- BVS mení celú dozornú radu a dá si svojich členov, ktorí budú rozhodovať
- nie je nutnosť ísť do takého združenia
9. Informácia o % separácie v našej obci za rok 2018.
- obec v roku 2018 mala 28,50 % podielu vytriedených zložiek komunálneho
odpadu
- ak by obec nezberala drevo, ktorého bolo odovzdaného 22 ton, tak by podiel bol
19,3%
- zmesový komunálny odpad bol 218,47 ton a objemový odpad bol 14,98 ton
- niektorým občanom sa zdalo % separácie nízke a navrhli, že ľudí treba motivovať,
v KD treba spraviť prednášku o triedení alebo dať letáky o triedení do každej
domácnosti
- niektorým by stačil vývoz aj 1 krát do mesiaca, lebo separujú, ale podľa zákona sa
zberná nádoba na KO musí vyprázdniť z hygienických dôvodov 1X za 14dní
10. Žiadosti.
- pani Pučiková sa informovala ohľadom prechodu pre chodcov z novej ulice ku
COOP Jednote a o vybudovaní ostrovčeka v smere od Trnavy
Starosta informoval, že projekt je už vypracovaný a odsúhlasený len na osvetlený
prechod. Ostrovček nie je možné, nakoľko pri ceste nie obecný pozemok.
Zástupca Wiesner sa tiež vyjadril, že s ostrovčekom by boli problémy, nakoľko by
bolo treba odkúpiť pozemok v dĺžke aspoň 1,5 m a je to cesta 1 triedy. Projekt na
ostrovček bol už naprojektovaný, ale nezrealizoval sa. Nedošlo k vysporiadaniu
majetku.
11. Diskusia.
- Z bezpečnostných dôvodov je, treba dať spomaľovač na cestu od obecného úradu
do potoka.
- Starosta informoval, že už máme odsúhlasený prechod pre chodcov od COOP
Jednota ku kostolu. Prechod bude osvetlený podľa schválenej PD.
- Na Javorovej ulice sú popri ceste umiestnené kamene a nie len na tejto, ale i po
celej dedine sú prekážky popri cestách, ktoré sú veľmi nebezpečné, sú na
obecnom pozemku, obec ich odstránenie už žiadala, ale neboli odstránené.
Zástupca Wiesner, ako predseda životného prostredia a verejného poriadku
znovu upozornil na povinnosť odstránenia týchto kameňov.
- Z dôvodu pretrvávajúceho problému parkovania vozidiel na chodníku smer Igram
a nová ulica požiada starosta dopravný inšpektorát v Senci o spoluprácu pri
riešení parkovania.

-

-

-

-

Na základe pripomienky od občanov bol prerokovaný návrh na finančný príspevok
v sume 0,30 eur na obedy zakúpené od p. Alexandra Švorca z Báhoňa. OZ sa
dohodlo, že sa musia stanoviť pravidlá príspevku a to nasledovne : Nárok na
príspevok bude mať občan s trvalým pobytom v Kaplne, ak do svojej žiadosti
o príspevok uvedie, že je invalid, alebo ZŤP, prípadne sa nachádza v ťažkej
životnej situácii ako sociálny prípad.
V diskusii sa občania zaujímali o možnosť vybudovania cyklotrás v našej obci.
Starosta informoval občanov, že sa pripravuje štúdia vybudovania cyklotrás
spoločne s okolitými obcami. Samotná trasa bude predmetom ďalšieho
upresnenia v príprave projektovej dokumentácie. Všetko však bude podmienené
obdržaním finančných prostriedkov na PD od BSK.
Na základe pripomienok od občanov sa OZ rozhodlo zdemontovať lavičku pri
potoku pod OU, z dôvodu obmedzenia nežiaduceho stretávania sa cudzích ľudí
v nočných hodinách na predmetnom mieste.
Starosta v rámci diskusie informoval občanov o predbežnom termíne pripojenia
optického káblu v obci.
Na záver starosta poďakoval miestnej organizácie hasičov za pomoc pri orezaní
stromov na Javorovej ulice a taktiež záhradkárom za organizovanie spoločenskej
udalosti – Pochovávanie basy.

12. Návrh uznesení.
Na verejnom zasadnutí nebolo prijaté žiadne uznesenie.
13. Záver.
Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Kaplne 13.03.2019
Zapisovateľka zápisnice : Jana Zadubanová

_____________________

Overovatelia zápisnice :

Anna Lučanová

______________________

Anna Smrtičová

______________________

Vladimír Vittek

______________________

Starosta obce Kaplna :

