Zápisnica č. 4 z verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 13.08.2019 o 17.30 hod. v zasadačke OU Kaplna

Prítomní poslanci – 6
Neprítomný poslanec – František Špirka - ospravedlnený
1. Zahájenie schôdze.
Verejné zasadnutie zahájil zástupca starostu Walter Wiesner, ktorý dal odsúhlasiť
program rokovania.
2. Určenie zapisovateľa a navrhovateľa uznesení.
Zapisovateľka :
Jana Zadubanová
Navrhovateľ uznesení: Anna Smrtičová
3. Určenie overovateľov zápisnice.
Martin Dvonč
Katarína Hradská
4. Kontrola uznesení.
Uznesenie č. 4/2019 – splnené
Uznesenie č. 5/2019 – splnené
Uznesenie č. 6/2019 – splnené
Uznesenie č. 7/2019 – splnené
Uznesenie č. 8/2019 – plnenie prebieha
Uznesenie č. 9/2019 – splnené
5. Prerokovanie stravy v MŠ Kaplna /réžia/.
Zástupca informoval poslancov o úhrade stravy v jedálni a zaradení našej MŠ do 3
pásma, kde celodenná strava činí 1,54 eur, výška režijných nákladov vo výške 0,20
eura. Uvedené poplatky sú schválené vo VZN č.1/2019.
6. Rodičovský príspevok v MŠ.
Za pobyt dieťaťa v MŠ bol navrhnutý príspevok zákonného zástupcu na úhradu
výdavkov v MŠ mesačne na jedno dieťa sumou 30 eur, zákonný zástupca dieťaťa
s trvalým pobytom v obci Kaplna má navrhnutý poplatok vo výške 15 eur. Poplatky sú
schválené vo VZN č.1/2019.
7. Prijatie VZN o určení výšky finančných príspevkov v MŠ Kaplna.
Poslanci uvedené VZN mali zaslané na preštudovanie, nemali pripomienky a prijali
uznesenie. / VZNč.1/2019 príloha zápisnice/
8. Informácia o začatí budovania chodníka na Javorovej ulici./termín začiatok
septembra/
Na Javorovej ulici sú vytýčené body na výstavbu chodníka. Stroje, materiál, ktorý
bude potrebný bude hradiť obec a firme sa preplatí práca za položenie dlažby.

9. Informácia o prerábke v MŠ Kaplna. /kuchyňa, jedáleň, šatňa/
V MŠ sa menila dlažba a obklad v kuchyni/ elektrika a voda/, v jedálni a v šatne sa
menila dlažba, práce sú už ukončené. Zároveň sa všetko vymaľovalo.
10. Žiadosti.
- Na obecný úrad bola doručená žiadosť pána Mariana Šarmíra ml. Kaplna 16 na
odkúpenie obecného pozemku parc.č. 224 – orná pôda o výmere 823 m2. Poslanci
prijali uznesenie.
- Rodina po zosnulom Jánovi Pätoprstom ponúkla pozemok vedený na LV 321 na
odpredaj obci. Poslanci poverili starostu dať vypracovať znalecký posudok, aby sa
zistila hodnota pozemku a potom sa rozhodnú či uvedený pozemok odkúpia.
11. Diskusia.
V diskusii sa rozprávalo o javorovej ulici, o výsadbe nových stromov a výrube ľavej
strany stromov od pohľadu s cintorína. Poslanec Dvonč navrhol, aby sa pôvodné
stromy vyrezali až pri začiatku realizácie novej cesty. Na uvedenej ulici je presunuté
nové verejné osvetlenie a rozhlas.

12. Návrh uznesení.
Uznesenie č. 10/2019 – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním
v materskej škole Kaplna, kde zriaďovateľom je obec Kaplna.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 11/2019 – Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpredajom obecného
pozemku parc.č. 224-orná pôda na LV 378.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 12/2019 – Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu na vypracovanie
znaleckého posudku na parc.č. 185/1 a 185/2 na LV 321.
Za : 6
Proti : 0
Zdržal sa : 0
13. Záver.
Zástupca starostu poďakoval za účasť a ukončil verejné zasadnutie.
V Kaplne 14.08.2019
Zapisovateľka :

Jana Zadubanová

Overovatelia zápisnice : Martin Dvonč

Starosta obce Kaplna :

____________________
_____________________

Katarína Hradská

_____________________

Vladimír Vittek

_____________________

