Zápisnica

zo XIV. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Miesto: KD v Smoleniciach

Dňa: 7.02.2013

Prítomní:
1. Starostka obce a 10 poslancov obecného zastupiteľstva
Ospravedlnená: PaeDr. Štibraná
2 občania obce Smolenice.
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Pavlína Hornáčková.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, prečítanie zápisnice z XIII. zasadnutia poslancov OZ Smolenice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Smolenice
5. Magdaléna Machalová a Tomáš Machala – stavba Na lúke lokalita „Červené kľúče“
v k.ú. Smolenická Nová Ves
6. Informácia a návrh zo zasadnutia na Trnavskom samosprávnom kraji ohľadom cesty II.
502 cez obec Smolenice v k.ú. Smolenická Nová Ves
7. Zdravotné stredisko – informácia
8. Územný plán – zadanie
9. Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Smolenice a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol obci Smolenice zverený.
10. Rôzne
11. Diskusia

UZNESENIE
zo XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 7.02.2013
1. Uznesenie XIV/1
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Program zasadnutia

( výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti:0, zdržali sa:0)

2. Uznesenie XIV/ 2
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Eva Piknová , predseda
Anton Chrvala, člen
Ing. Vladimír Polák
Ing. Peter Janiga – overovateľ
(výsledky hlasovania: za:10 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)
3. Uznesenie XIV/3
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e :
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012, ktorú predniesla p . Mária Hodulíková, kontrolórka
obce

4. Uznesenie XIV/4
Mgr. Milan Petráš prečítal v zmysle zákona podmienky voľby hlavného kontrolóra.
V 1. kole dopadlo hlasovanie nasledovne:
Meno
Platné hlasy Neplatné hlasy Celkom
Blažena Hláveková
2
Ing. Svetlana Petrovičová
1
Ing. Jana Púchla
4
Michaela Ježíková
1
Mária Hodulíková
1
Ing. Eva Hájičková
1
____________________________________________________
Spolu
9
1
10
2. kolo
Blažena Hláveková
Ing. Jana Púchla

5
5

Rovnaký počet hlasov, nasledovalo žrebovanie.
Žrebovaním sa stala kontrolórkou obce Ing. Jana Púchla.

Zápisnica XIV. zasadnutia OZ obce Smolenice

strana 2/6

Uznesenie XIV/4
Obecné zastupiteľstvo,
na základe vykonanej voľby v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
hlavnú kontrolórku obce Smolenice

Ing. Janu Púchlu

5/
Pani starostka oboznámila prítomných so skutočnosťou, že na pracovnom zasadnutí poslancov
bol predložený návrh ohľadom výstavby poľnohospodárskej usadlosti manželov Machalových
v uvedenej lokalite. Všetci poslanci jednomyseľne vyjadrili názor, že sa budú riadiť novým
územným plánom obce Smolenice, ktorý je rozpracovaný. Pani starostka vyzvala poslancov ,
aby sa vyjadrili , či zmenili svoj názor.
Pán zástupca Horník predniesol nasledovné stanovisko:
Ide o pozemky v extraviláne a súčasný územný plán to nerieši. Spracúva sa nový územný plán,
v ktorom budú riešené regulatívami aj problémy s extravilánom.
Uznesenie XIV/ 5
Obecné zastupiteľstvo s ú h l a s í s takýmto stanoviskom.
(výsledky hlasovania: za: 6poslancov, proti 0, zdržali sa 3)
Zdržali sa: Mgr. Piknová, Prof. Radková, Ing. Janiga

Uznesenie XIV/6
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e :
Informáciu a návrh zo zasadnutia Trnavského samosprávneho kraja – cesta II.502 cez obec
Smolenice.
Dňa 4.2.2013 boli na rokovaní na Trnavskom samosprávnom kraji pani starostka, p. zástupca
Horník a Ing. Zamborský, kde dostali úlohu vysporiadať majetkoprávne pozemky pod cestou.
Keď budú známe finančné náklady, pani starostka oboznámi s ich výškou poslancov a občanov
na obecnom zastupiteľstve.
Dňa 21.12.2012, bude stretnutie s majiteľmi nevysporiadaných pozemkov v KD Smolenice.

Uznesenie XIV/7
Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia súťaže na využitie nehnuteľnosti v majetku Obce
Smolenice (Stará škôlka)
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
A.

schvaľuje
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zámer vyhlásenie súťaže na využitie nehnuteľnosti v majetku Obce Smolenice (Stará škôlka
vrátane pozemkov). Obsahovou podmienkou ponúk musí byť zachovanie zdravotných služieb
minimálne v jestvujúcom rozsahu a postavenie nového, resp. komplexná rekonštrukcia
stávajúceho zdravotného strediska. Súťaž má zistiť potenciálny záujem o danú nehnuteľnosť,
ako aj možné formy zabezpečenia najvhodnejších podmienok využitia predmetnej
nehnuteľnosti. Po preskúmaní a vyhodnotení ponúk prípadných záujemcov obecné
zastupiteľstvo rozhodne o spôsobe využitia predmetných nehnuteľností. Formy vysporiadania
majetku predkladá účastník verejnej súťaže. V prípade, že vzniknú akékoľvek pochybnosti, OZ
si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z ponúk.
B.

poveruje

starostku obce, aby vhodným spôsobom vyhlásila a zverejnila súťaž k využitiu predmetných
nehnuteľností, najmä vo forme inzercie v tlači a na webovom sídle obce, prípadne aj priamym
oslovením potenciálnych záujemcov. Základná podmienka uvedená vyššie
(výsledky hlasovania: za: 10poslancov, proti 0, zdržali sa 0)

8/
Posúdenie zadania územného plánu obce Smolenice v zmysle par. 20 ods. 5,6 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
Uznesenie XIV/ 8
Obecné zastupiteľstvo
A. b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko Obvodného úradu v Trnave, odboru výstavby a bytovej politiky zn. SÚ- OÚP –
00218/2013/ Tr. zo dňa 6.2.2013
B. súhlasí
s návrhom Vyhodnotenia stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Územného
plánu obce Smolenice – Zadanie

C. schvaľuje
Územný plán obce Smolenice – Zadanie
(výsledky hlasovania: za: 10poslancov, proti 0, zdržali sa 0)

Uznesenie XIV/ 8a
Obecné zastupiteľstvo sa zaväzuje,

Zápisnica XIV. zasadnutia OZ obce Smolenice

strana 4/6

že v prípade poskytnutia dotácie na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle
zákona č. 226/2011 Z.z., proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
(výsledky hlasovania: za: 10poslancov, proti 0, zdržali sa 0)

9. Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom Obce Smolenice a majetkom v štátnom
vlastníctve, ktorý bol obci Smolenice zverený
Predmetný materiál bol už viackrát prerokovávaný obecným zastupiteľstvom. Konečnú podobu
spracoval p. Petráš a predložil ju na pripomienkovanie poslancom v 5. týždni. Jediný
pripomienkujúci bol Ing. Polák, ktorý dňa 3.2.2013 zaslal pripomienky všetkým poslancom. Po
zapracovaní pripomienok obdržali poslanci v utorok 5.2.2013 definitívnu podobu dokumentu.
P. starostka vyjadrila nespokojnosť s finančnými limitmi, ktoré považuje za nízke. Ing. Polák
a p. Horník objasnili princíp limitov, ktoré sa vzťahujú na jednorázové rozhodnutia. Je potrebné
zvážiť, či limity nestanoviť na báze ročných finančných obnosov. Pani starostka, po vyjasnení
uvedených pravidiel súhlasila, aby Zásady boli prijaté v predloženom rozsahu, až na poplatky
pri zriaďovaní, resp. legalizovaní vodovodných šácht na pozemku obce. Návrh bol prijatý.

Uznesenie XIV/ 9
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e ,
Zásady hospodárenia so zmenami:
1/par. 13 odst. 4, písm. a Zmena:
Starosta môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 20 €
2/ par 14 ods. 3 e zmena : vybudovanie novej šachty FO zo 100 €/ks na 0€/ks
legalizovanie starej šachty FO z 200 €/ks na 0€/ks
(výsledky hlasovania: za: 10 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)
10. Rôzne:
Uznesenie XIV/ 10
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu Ing. Poláka – návrh na úpravu počítačovej siete v rámci odsúhlasenej čiastky
v rozpočte pre rok 2013 pre nákup techniky a zariadení, riadok 01.1.1.6
Inštalácia v 2 etapách.
- 1. etapa na štyri počítače v cene:
1522.- € do 28.2.2012
- 2. etapa po vyhodnotení a na základe splnenia stanovených cieľov a dosiahnutých
parametrov na ostatné počítače v cene: 1570.- € do 31.3.2012
- informáciu o uverejnení stanoviska v Trnavsku k zámeru spaľovne, ako reakciu na masívnu
reklamnú kampaň investora. Ing. Polák poďakoval starostke za doplnenie stanoviska.

Zápisnica XIV. zasadnutia OZ obce Smolenice

strana 5/6

Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Piknová prečítala kompletné uznesenie a dala o ňom
hlasovať.
(výsledky hlasovania: za: 10 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)

11. Rôzne
- Prof.Radková – výhrady voči vystupovaniu Mgr. Petráša k nej ako volenej poslankyni
- Ing. Púchly – informácie ohľadom kanalizácie, avizoval stretnutie s Ing. Mikušom
- p. Jozef Šesták – apeluje na zlý stav cesty
- Mgr. Jarmila Šestáková – poukazuje na kocky z Ul. Obrancov mieru na Komenského ul.
Pani starostka sa vyjadrí na budúcom zasadnutí.
- P. Jozef Sloboda požaduje informáciu o nevysporiadaných pozemkoch, ktoré sa budú týkať
cesty
- p. Machalová – ako sa budú riešiť nezistení vlastníci . Odpoveď: rieši Pozemkový fond
- p. Štibraný – pripomienky k mediálnemu vystúpeniu Ing. Hambálka
- p. Jozef Sloboda – zníženie rýchlosti cez obec. Odpoveď: Nedá sa na 40, lebo nejde
o „rizikovú“ cestu
- p. Svetlana Slobodová – zastávka pri Textile /vietnamec/ - ako to bude riešené
- p. Buran –požadoval informáciu, koľko robí prenájom za rok v KD Smolenice
- odpovedal poslanec Ing. Polák prečítaním údajov z ročnej uzávierky
Požadoval informáciu o kotolni v KD odpoveď: p. Cibulka 500 € na dohodu
o vykonaní práce
- poukázal na ples v KD, kde bolo podľa jeho informácií iba 56 ľudí a od organizátorov
nebol inkasovaný nájom
- vyjadril nesúhlas s posunutím novoročného ohňostroja z polnočného na popoludňajší.

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila verejné zasadnutie.

V Smoleniciach 07.02.2013
Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: Ing. Peter Janiga
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