
 

Zápisnica 
z IX. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

 

 

Miesto: KD Smolenice                                                                  Dňa: 11.12.2007 

Prítomní:  

1. starosta obce a  poslanci obecného zastupiteľstva – 8 poslancov (Mgr. Obúlaný 

prišiel neskôr) 

ospravedlnení: Mgr. Eva Piknová 

   Ing. Peter Janiga 

   p. Radoslav Horník 

občania obce Smolenice 

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce p. Pavol Zárecký 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach  s c h v a ľ u j e: 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie 

2. Rozpočet obce pre rok 2008 s výhľadom pre rok 2009 a 2010 

3. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 6/2007 – o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice 

4. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 7/2007 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice 

5. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 8/2007 – o miestnych daniach na území obce 

Smolenice 

6. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 9/2007 – o dani z nehnuteľností 

7. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 10/2007 – o úhrade za opatrovateľskú službu 

poskytnutú na území obce Smolenice 

8. Harmonogram sobášnych dní Matričného úradu Obce Smolenice pre rok 2008 

9. Rôzne – diskusia 

10. Záver 

                                                                                 7  poslancov za, proti: 0 zdržal sa: 0 

 

 

 

                                                                      UZNESENIE 

z VIII. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.10.2007 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach  s c h v a ľ u j e: 

 

1. Návrhovú komisiu v zložení: 

Predseda: p. Hilda Boháčková 

Člen: Viliam Jurovatý 

Člen: Viliam Machala 

Overovateľ: Radko Mráz 

za 7 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0 

 

 

2. Rozpočet obce pre rok 2008 s výhľadom pre rok 2009 a 2010 

                                                                                        za 8 poslancov,  proti: 0 zdržal sa: 0 



 

 

3. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 6/2007 – o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice 

 

za 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0 

 

4. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 7/2007 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice 

 

     za 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0 

 

5. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 8/2007 – o miestnych daniach na území obce 

Smolenice 

 

     za 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0 

 

6. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 9/2007 – o dani z nehnuteľností 

 

    za 8 poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0 

 

7. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 10/2007 – o úhrade za opatrovateľskú službu 

poskytnutú na území obce Smolenice 

                                                                                      za 8  poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0 

 

8. Harmonogram sobášnych dní Matričného úradu Obce Smolenice pre rok 2008 

 

                                                                                      za 8  poslancov, proti: 0 zdržal sa: 0 

 

 

Schválenie uznesenia:    za 8  poslancov proti: 0, zdržal sa: 0 

9. Rôzne a diskusia 

- vyhodnotenie  najlepších športovcov obce, ktorí získali titul majstrov Slovenska – Milan 

Holomek, Veronika Klčová 

- preventívne prehliadky komínov a prieduchov – december – január 

- zrušenie zmluvy o prenájme priestorov v kultúrnom dome – p. Lipovská- bude výberové   

konanie na prenájom  

- orezávanie stromov pri elektrickom vedení 

- umelecký večierok ZŠ a MŠ 

- vianočné popoludnie všetko za10 Sk – 16.12.2007 

- silvestrovský ohňostroj  1h. po polnoci 

- zmena umiestnenia informačnej tabule 

- chodník od autobusu pri Novákovi – riešenie pri rekonštrukcii vozovky 

- p. Boháček – do informačných tabúľ  dávať veci úradného charakteru 

                      - požiadavka   o podrobnejšie  rozpracovanie rozpočtu 

- Ing. Lengyel – informácie ohľadom obce dávať na internetovú stránku 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

10. Záver 

Starosta obce p. Pavol Zárecký poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

V Smoleniciach 30.10.2007 

Zapísala:  Ing. Anna Lošonská 

Overovateľ:    Radko Mráz 

 

 

 

 

 

  

....................... .................... 

Peter Mruškovič Pavol Zárecký 

zástupca starostu starosta obce 

 

 


