Zápisnica

z XI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Dňa: 05.09.2012

Miesto: KsD Sm. Nová Ves
Prítomní:
1. Starostka obce a 11 poslancov obecného zastupiteľstva
2. Občania obce Smolenice.
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Pavlína Hornáčková.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prečítanie zápisnice
z X. zasadnutia
v Smoleniciach – kontrola plnenia uznesení

poslancov

Obecného

zastupiteľstva

3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Smolenice č. 36/2010 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu výdavku škôl a školských zariadení
5. Predĺženie nájomnej zmluvy MŠ Lienka
6. Súhlas na vypracovanie geometrického plánu pre manželov Miroslava a Valériu
Nídelových, bytom v Smoleniciach, Budovateľská ul. č 15, na odkúpenie obecného
majetku
7. Cesta II/502 – statické meranie – Mgr. Jarmila Šestáková
8. Zdravotné stredisko – malé TESCO
9. Diskusia.

UZNESENIE

z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 05.09.2012
1. Uznesenie IX/1
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Program zasadnutia

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti: 0, zdržali sa: 0)

3. Uznesenie XI/3
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Predseda – PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná
člen - pán Tibor Mráz
člen – Prof. Libuša Radková
overovateľ - pán Radko Mráz
(výsledky hlasovania: za: 11 poslancov, proti 0 , zdržali sa 0 )

4. Uznesenie XI/4
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
VZN obce Smolenice č. 36/2010 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavku škôl
a školských zariadení
(výsledky hlasovania: za: 11 poslancov, proti 0 , zdržali sa 0 )
5. Uznesenie XI/5
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
Predĺženie nájomnej zmluvy pre súkromnú materskú školu Lienka, SNP 97, 919 04 Smolenice
Do 31. júla 2013
(výsledky hlasovania: za: 10 poslancov, proti 0, zdržali sa 1- p. Holkovič)
6. Uznesenie XI/6
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
aby si manželia Miroslav a Valéria Nídelovi dali vypracovať geometrický plán Jedná sa o časť
pozemku parc. č. 17
(výsledky hlasovania: za: 7 poslancov, proti 1 - Ing. Polák,
zdržali sa 3- prof. Radková, Ing. Janiga, Dr. Štibraná)

7. Uznesenie XI/7
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu starostky o tom, že dňa 27.8.2012 bola v našej obci televízia ohľadom cesty II/502
a odporúčanie, aby dala obec urobiť statické meranie, hlučnosť , otrasy, monitoring
Vysoká škola dopravná v Žiline alebo iné certifikované pracovisko – pozrieme na internete
- zistíme cenové ponuky

8. Uznesenie XI/8
Schválenie zámeru postavenia malého TESCA na základe prezentovaného projektu
(výsledky hlasovania: za: 0 poslancov, proti 11, zdržali sa 0)
Zámer n e b o l s c h v á l e n ý
Predsedníčka návrhovej komisie Dr. Ivana Štibraná prečítala uznesenie z XI. verejného
zasadnutia.
Schválenie uznesenia:
11 poslancov za, proti 0,zdržali sa:0
9.Diskusia:
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Klaster Smolenice
Klaster Smolenice žiada o povolenie, aby nájomca Zlatica Barbušiaková INFOTOURS
Smolenice, umožnil združeniu Klaster Smolenice využívať predmet prenájmu, t.j. Informačný
stánok na služby spojené s INFOSLUŽBOU pre návštevníkov a občanov obce Smolenice. Toto
je potrebné z dôvodu, že uvedený nájomca nemôže bez súhlasu prenajímateľa poskytnúť tento
priestor tretej strane.
Klaster Smolenice chce poskytnúť pracovníka pre tieto infoslužby. Obec Smolenice je taktiež
členom združenia Klaster Smolenice. Pre tieto potreby by bolo vhodné ak by Obec Smolenice
poskytla internetové pripojenie z vlastnej siete. (čo vôbec nezvýši fin. zaťaženie)
Ing. Janáček – je nespokojný s prácou obecného zastupiteľstva, konkrétne pripomienkoval
neexistenciu zberného dvora a stav riešenia problematiky cesty, požaduje od pani starostky
predstavenie Strategického plánu rozvoja obce
Manželia Šestákoví – od roku 2006 bojujú za to, aby cesta cez obec bola opravená, nakoľko sa
ich to osobne dotýka, bývajú na hlavnej ulici, kde je vysoká hlučnosť a v dôsledku otrasov
dochádza k poškodeniu ich domu a aj ďalších domov v blízkosti cesty, problém je podľa nich
riešený neuspokojivo, opakovane poukazujú na potrebu odklonu nákladnej dopravy cez obec,
havarijný stav vozovky nie je vyznačený, hoci je vo veľmi zlom stave
Pán Fančovič – upozornil na zle riešené odpady kanalizácie, sú umiestnené v ceste
Pán Šimo – požaduje, aby bola spísaná celková reklamácia na kanalizáciu
Ing. Hoblíková – poukazovala na nešetrné zaobchádzanie pitnou vodou, nakoľko sa ňou
preplachovala kanalizácia a to v čase keď bol avizovaný nedostatok pitnej vody
Ing. Púchly – ako člen petičného výboru ohľadne cesty zreferoval aké boli podniknuté kroky
na VÚC, možnosti ktoré sú pokiaľ sa nájdu financie reálne - vychádzajúc z projektov – projekt
rozšírenej a tým pádom drahšej cesty by bol možno priechodný po niekoľkých rokoch, skôr
priechodný by bol projekt cesty v šírke aká je a s menej finančne náročným technologickým
postupom, avšak aj v tomto prípade treba aby VÚC mal na to finančné prostriedky – informáciu
doplnil v tomto duchu aj Ing. Polák
Ing. Janiga – vysvetlil občanom právny stav problematiky – zodpovednosti, ktorú za danú
situáciu nesie VÚC, nakoľko cesta patrí do jej správy a preto je potrebné sa s podnetmi rovnako
ako na Obecné zastupiteľstvo obracať aj na VÚC
p. Pavol Hajiček – navrhuje vážiť kamiony
p. Svetlana Slobodová – navrhuje preveriť nosnosť mostov, či všetky spĺňajú predpísanú
nosnosť a dať zákaz vjazdu nákladnej dopravy
- nakoľko býva pri zastávke „pri Lesoch“, pýta sa ako bude riešená vysoká prašnosť spôsobená
tým, že zastávka nie je spevnená
P. Mária Hodulíková – značenie pred K+H a stav rozpracovaných chodníkov je neprehľadný,
keď tam zaparkujú kamióny, vlastne tam žiadne parkovisko už nie je, vysoká obstarávacia cena
tohto projektu a vypracovania
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Mgr. František Birošík – navrhuje osloviť poisťovne (zdravotné) ohľadne investícií do
zdravotného strediska
P. Beško sa pýtal na ulicu Na Lúkach ohľadom inžinierskych sietí .
Najskôr musí byť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, následne musí byť vyhotovený
projekt pozemkových úprav v zmysle § 8 až 14 zák. č. 330/1991 Zz.

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila verejné zasadnutie.
V Smoleniciach 05.09. 2012

Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: Radko Mráz

Zápisnica zo XI. zasadnutia OZ obce Smolenice

Pavlína Hornáčková
starostka obce

strana 4/4

