Zápisnica č. 3 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 13.06.2019 o 17.30 hod. v zasadačke OU Kaplna
1. Zahájenie schôdze:
Zasadnutie zahájil starosta obce a požiadal poslancov o zmenu programu rokovania.
Poslanci súhlasili, aby ich pán Daubner oboznámil s využitím pozemku za MŠ.
2. Určenie zapisovateľa a navrhovateľa uznesení:
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
Navrhovateľ uznesení:
Jozef Šarmír
3. Určenie overovateľov zápisnice:
Anna Lúčanová
Anna Smrtičová
4. Kontrola uznesení:
Uznesenie č. 1/2019 – splnené
Uznesenie č. 2/2019 – splnené
Uznesenie č. 3/2019 – plnenie prebieha

5.

6.

7.

8.

Pán Daubner informoval prítomných poslancov s využitím pozemku za MŠ, na
obhliadku bola prizvaná aj architektka, ktorá navrhovala urobiť centrálny priestor na
akcie obce s vybudovaním pódia alebo oddychovú zónu pre starších a pre deti.
Nakoľko je v územnom pláne plocha na malopodlažnú bytovú výstavbu, bolo by treba
zmeniť v územnom pláne využitie pozemku, z dôvodu ak by sa žiadala dotácia.
V prvom rade záleží na poslancov či zmenu v ÚP podporia alebo nie. V diskusií sa
o pláne využitia plochy za MŠ diskutovalo.
Záverečný účet a výročná správa za rok 2018.
Poslancom boli záverečný účet a výročná správa za rok 2018 doručené na oboznámenie
s hospodárením obce. Taktiež im bola zaslaná správa nezávislého audítora z účtovnej
závierky rok 2017. Nemali pripomienky a k uvedenému účtu, správe a prijali
uznesenie.
Prerokovanie stravy v MŠ Kaplna /réžia/.
V MŠ doteraz nebola stanovená réžia pre deti, a z toho dôvodu vedúca navrhla, aby sa
určila réžia aj pre deti, z réžie je možné nakupovať vybavenie do kuchyne. Poslanci sa
dohodli na réžie vo výške 0,20 eur na jeden obed. Finančné pásmo na nákup potravín
pre MŠ bude 3. pásmo, čo predstavuje stravu na jeden deň vo výške 1,54 eur.
Rodičovský príspevok v MŠ.
Na verejnej schôdzi sa prejednávalo aj zvýšenie príspevku na úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole z 12,00 eur na 15,00 eur pre jedno dieťa mesačne,
ktorého zákonný zástupca má trvalý pobyt v obci a 30,00 eur pre jedno dieťa mesačne,
ktorého zákonný zástupcovia nemajú trvalý pobyt v obci.
K uvedenej strave a rodičovskému príspevku bude vypracované VZN, ktoré bude
prerokované a odsúhlasené v auguste.
Informácia o kontrole NKÚ v obci Kaplna a prijatie opatrení.
Starosta oboznámil poslancov, že v roku 2017 mala obec kontrolu NKÚ, kde obci bolo
uložených 7 opatrení z toho 2 opatrenia boli splnené čiastočne a preto boli prijaté
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré sa musia zrealizovať do
10.07.2019.

Jedno opatrenie sa týka zverejňovania faktúr a objednávok najneskôr do 30 dní od ich
úhrady a druhé opatrenie obec musí zabezpečiť vytváranie archivačných záloh IS
v dvoch kópiách a uloženie jednej kópie v inom objekte ako je OU. Bolo prijaté
uznesenie o správe NKÚ a prijatých opatreniach.
9. Informácia o Hasičskej súťaže 22.06.2019.
O súťaži informoval poslanec Wiesner, v našej obci sa takáto súťaž organizuje, každé
dva roky a súťaže sa zúčastní asi 10 až 15 mužstiev, budú prítomné mužstvá aj
z Poľska, Čiech a Maďarska. Sprievod obcou nebude, bude slávnostný nástup na
ihrisku o 13.00 hod. Od 14.00 hod. bude požiarny útok, štafeta a pohár PVP. O 15.00
hod. vystúpia mažoretky zo ZŠ Báhoň. Pre deti sú pripravené hasičské súťaže, odmena,
trampolína a hasičská pena. Občerstvenie bude cigánska pečienka a údené koleno. Od
20.00 hod. do 21.30 bude koncert rokovej kapely KABÁT revival a od 22.00 hod. do
02.00 hod. tanečná zábava pri hudbe SMASH a CHICK. Spolok záhradkárov z Báhoňa
budú prezentovať 4 vinári, ktorí budú predávať svoje víno. Záhradkári budú mať
v ponuke zemiakové placky a lokše.
Starosta poďakoval poslancovi za ucelenú informáciu.
10. Určenie komisie pre výberovému konaniu k realizácii chodníka Javorová alej.
Obec má vypracovaný projekt na cestu a chodník na Javorovej ulici. K výberovému
konaniu je potrebné určiť členov komisie, za členov komisie boli navrhnutý
a schválený poslanci p. Dvonč p. Šarmír a starosta.
11. Žiadosti.
- spoločnosť PROBITAS s.r.o. s prevádzkou na sídle Poľnohospodárskeho
výrobného družstva Mlynská 29 Báhoň podala žiadosť na vybudovanie nového
vodného zdroja /studňa/ na obecnej p. č. 307/2 a zároveň o pripojenie sa do
elektrickej siete na uvedenej parcele. Majú záujem o výsadbu jahôd na rozlohe do
5ha a z toho dôvodu potrebujú vybudovať studňu na polievanie. Agropartner
Plavecké Podhradie im nedovolilo pripojiť sa na závlahu. Poslanci s uvedenou
studňou nesúhlasia, lebo sa obávajú, že nebude dostatok vody pre občanov na ulici
za potokom. OZ vyjadrilo nesúhlasné stanovisko k zámeru pestovania jahôd.
- Júlia Planková podala pripomienky k štúdii Obytná zóna Kaplna- Za potokom,
nakoľko je majiteľkou pozemku parc.č. 89/1 a žiada, aby sa uvedená parcela
rozdelila na dva stavebné pozemky a žiada posunúť hranicu prvého domu miesto
15m na 6 metrov. Žiadosť sa musí konzultovať s PZ Senec odbor Dopravy Ing.
Krajčovič, Hasičským zborom Pezinok a Ing. Dudášovou spracovateľkou ÚP
a zastavovacej štúdie.
- Pani Púčiková podala žiadosť o prehodnotenie poplatku za komunálny odpad,
nakoľko v obci nemá trvalý pobyt, má zaplatiť 50 eur za osobu. Zdržuje sa v Senci,
kde má trvalý pobyt, kde platí poplatok a ak si prehlási trvalý pobyt do Kaplne,
bude zasa Senec žiadať poplatok, z dôvodu že je tam vlastníčka nehnuteľnosti.
Informovali sme sa v Senci ohľadom poplatku, ak by si dala trvalý pobyt v obci
Kaplna zaplatila by poplatok 25,00 eur na osobu a v Senci by musela platiť
polovičnú cenu z celkového ročného poplatku na osobu, ako má Senec
odsúhlasené, nakoľko je tam majiteľkou nehnuteľnosti v Senci. Poslanci zamietli
žiadosť o zníženie poplatku.

12. Diskusia.
- Starosta informoval poslancov o termíne a možnosti pripojenia na digitálnu sieť
v spoločnosti T-com - Pezinok sa občania môžu prihlásiť na pripojenie. /p. Martin
Jackson 0903294650
- Poslanci nebudú meniť územný plán na pozemok za škôlkou , môžu sa tam
umiestniť stroje na cvičenie, preliezky, lavičky , ktoré je možné premiestniť
v prípade súčasného plánu.
Pozemok je pri cintoríne a bola by možnosť vybudovania parkoviska, ďalej
uvažovali o zariadení pre seniorov. ÚP ráta s využitím pozemku na výstavbu RD,
je to finančná záloha pre obec, kde obec môže pozemky predať. Zatiaľ
nepotrebujeme financie, máme to ako zálohu, preto som myslel i ja povedal
starosta, že sa tam vybuduje nie veľmi finančne náročné sedenie, ihrisko pre deti
a cvičiace prvky , ktoré by boli v prípade potreby premiestnené. Zmena ÚP je
náročný proces a musíme myslieť i na tú spomínanú zálohu a aj na to, že nie sme tu
stále ako zástupcovia obce a iný po nás môžu danú nehnuteľnosť využiť iným
spôsobom.
- Diskutovalo sa o ceste a chodníku Javorová alej, chodník a osvetlenie je v pláne
vybudovať v tomto roku a následne aj cesta.
- Poslanec Wiesner upozornil starostu, že pani Gyirbaková si spravila oplotenie
svojho pozemku a roh oplotenia spravila s betónových tvárnic, čím znemožnila
výhľad na cestu. Pani Gyirbaková si splnila ohlasovaciu povinnosť na oplotenie
z pletiva, na čo dostala aj súhlas ako na drobnú stavbu.
- Pán Pavlov z Javorovej ulice poďakoval poslancom a starostovi za pomoc
asistentky v MŠ Igram pre svoju dcéru Lucku, ktorá bola u lekára a ten potvrdil, že
urobila veľké pokroky.
- Poslanci i starosta poďakovali za pochvalu, ktorá ich potešila.
- Starosta informoval o požiare, ktorý vznikol pri búrke /02.06.2019/a podpálil RD p.
Slezáka. Obec pomohla rodine vývozom a likvidáciou odpadu na skládku Dubová
spoločnosťou Marius Pedersen Pezinok a Martinom Augustínom. Ďakujem
poslancom za schválenie financií na pomoc rodine a všetkým občanom , ktorý sa
zúčastnili na pomoci pri nepríjemnej udalosti. V súčasnosti je RD už pod strechou.
13. Návrh uznesení.
Uznesenie č. 4/2019 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie individuálnu správu
Obce Kaplna za rok 2018.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 5/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a
celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 6/2019 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého
audítora z účtovnej závierky k 31.12.2017.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 7/2019 – Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výsledky kontroly NKÚ
a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 8/2019 – Obecné zastupiteľstvo určuje komisiu k výberu konaniu na
realizáciu chodníka na Javorovej ulici – Martin Dvonč,
Jozef Šarmír a starosta obce.
Za : 7
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 9/2019- Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s vybudovaním studne
na obecnom pozemku p.č. 307/2 firmou PROBITAS s.r.o
Za : 6
Proti : 1
Zdržal sa :0

14. Záver.
Starosta ukončil rokovanie a poďakoval za účasť.
V Kaplne 18.06.2019

Zapisovateľka :

Jana Zadubanová

____________________

Overovatelia zápisnice :

Anna Lúčanová

_____________________

Anna Smrtičová

_____________________

Vladimír Vittek

_____________________

Starosta obce Kaplna :

