
 

Zápisnica 
z XV. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

 

 

Miesto: KD v Smoleniciach                                                                 Dňa: 22.02.2013 

 

Prítomní: 
            1.   Starostka obce a   6  poslancov  obecného zastupite stva 

                  Ospravedlnení : 5 poslancov (PaeDr. Štibraná, Prof. Radková, Mgr. Piknová, p. 
Boháčková, p. Holkovič) 

      2.    občania obce Smolenice.  
 

      Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce  Pavlína Hornáčková.  
 

            Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

  

2. Vo ba návrhovej komisie 

 

     Ing. Vladimír Polák                predseda 

      p. Anton Chrvala                   člen 

       p. Teodor Mráz                      člen 

       Ing. Peter Janiga                    overovate  

 

 

3. Cesta cez obec Smolenice II/502 v správe TTSK 

- Aktuálny stav 

- Plánované aktivity 

- Predpokladaný harmonogram 

 

4. Rôzne 

 

5. Diskusia 

 

 

Zasadnutie obecného zastupite stva Smolenice 22.02.2013 –  

s hlavným bodom programu „Rekonštrukcia cesty č.II/502 cez obec Smolenice. 
Zasadnutie poslancov OZ Smolenice otvorila starostka obce Pavlína Hornáčková , 
ktorá úvodom privítala vzácnych hostí na zasadnutí a to : 

predsedu TTSK p.Ing.Tibora Mikuša , podpredsedu TTSK a poslanca NR SR 

p.Ing.Augustína Hambálka , hlavného kontrolóra TTSK p.Ing. udovíta Dauča   , 
a p.Ing.Alexandru Silberhorn - zo sekcie dopravnej politiky TTSK. 

V stručnosti prítomných  informovala o stave prác , ktoré zabezpečuje v spolupráci s TTSK 

obec Smolenice na  rekonštrukcii cesty č.II/502 cez obec Smolenice – a to na usporiadaní 

pozemkov pod časťou predmetnej cesty – kde bolo urobené identifikovanie vlastníkov 

dotknutých pozemkov, objednané potrebné  geometrické zameranie pozemkov , s vlastníkmi 

bolo dňa 21.02.2013 uskutočnené stretnutie za účelom získania potrebných pozemkov na list 
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vlastníctva obce – a navrhnuté spôsoby prevodu či už darovaním, odkúpením , zámenou 
pozemkov . Následne po získaní pozemkov budú tieto prevedené na list vlastníctva TTSK – 

práce zabezpečujeme tak aby tento proces trval čo najkratší čas ,a 

aby sa mohlo pristúpiť k alším  zákonným konaniam ( územné rozhodnutie , stavebné 
rozhodnutie ). Taktiež boli zabezpečené geometrické zamerania pre potreby dopracovania 

projektovej dokumentácie pod a požiadaviek odboru dopravy . 
Po týchto informáciách sa ujal slova predseda TTSK p.Ing.Tibor Mikuš – ktorý v úvode 

oboznámil prítomných o tom , prečo TTSK neuskutočnil  rekonštrukciu cesty v pôvodnom 
termíne  na ktorý mal zabezpečené finančné prostriedky z úveru , no k rekonštrukcii cesty sa 
nedalo pristúpiť , nako ko obec Smolenice ako investor kanalizácie v obci – ktorá zasahuje do 

profilu cesty – bol v omeškaní s prácami na kanalizácii a tak vyčlenené finančné prostriedky 

pre rekonštrukciu cesty musel TTSK použiť na iné investičné akcie. Taktiež upozornil ,že 
doteraz neboli majetkovo právne vysporiadané pozemky pod cestou čo tiež bráni v zabezpečení 
potrebných povolení a samotnej realizácii rekonštrukcie cesty. 
Predseda TTSK p.Ing.Tibor Mikuš deklaroval pred prítomnými , že na rok 2013 má TTSK 

v investičnej výstavbe ako prioritu č.1 rekonštrukciu cesty č.2/502 cez obec Smolenice , 
má v rozpočte na rok 2013 vyhradené potrebné finančné prostriedky , a pokia  obec zabezpečí 
včas majetkovo právne vysporiadanie pozemkov vrátane bezodplatného prevodu na list 
vlastníctva TTSK , okamžite bude TTSK zabezpečovať územné a stavebné rozhodnutie, 

verejné obstarávanie dodávate a stavebných prác , tak aby k samotnej realizácii stavby 

došlo čo najskorej. Tento zámer TTSK potvrdil i podpredseda TTSK a poslanec NR SR p. 

Ing.Augustín Hambálek , a zároveň pris úbil potrebnú pomoc pri riešení problémov . 
V krátkosti predseda TTSK p.Ing.Tibor Mikuš oboznámil občanov s neustálou snahou, ktorú 

vyvíja TTSK na odklonení ťažkej tranzitnej kamiónovej dopravy z ciest II. a III. triedy čo sa 

tiež konkrétne týka i prejazdu obcou Smolenice a prejavil nádej, že bude k tomuto problému 

prijatý príslušný zákon čo deklaroval i p.predseda vlády. 

K vystúpeniu predsedu TTSK p.Ing.Tibora Mikuša bola otvorená diskusia , kde sa občania 

zaujímali : 

p.Jozef Hostín – ako bude prevedené samotné technické riešenie rekonštrukcie – nako ko  
značná časť betónových panelov je zničená ,resp. sa prepadá – predseda TTSK Ing.Mikuš 

Tibor uviedol , že rekonštrukcia cesty bude vykonaná zodpovedne pod a schválenej 
projektovej dokumentácie , podkladová časť bude riešená kvalitne tak aby s cestou  

nebol nieko ko desaťročí žiadny problém, tieto jeho slová potvrdil i podpredseda TTSK 

a poslanec NRSR Ing.Augustín Hambálek s tým, že staré betónové panely budú vybraté 

a bude urobený nový kvalitný podklad – tak aby cesta vydržala i ťažkú kamiónovú záťaž. 
p.Kováč J. – sa informoval o usporiadaní ich pozemku pod cestou – starostka obce ho 

informovala,  že tento problém dorieši obec v spolupráci s geodetom a presným zameraním 

pozemku . 

p.Ing. Miroslav Jakubec – mal pripomienku, či je potrebné stavebné povolenie na rekonštrukciu 

- predseda TTSK p.Ing.Tibor Mikuš mu odpovedal , že každé stavebné konanie a investičné 
práce 

musia byť urobené  vždy pod a príslušných zákonov. 
Po zodpovedaní otázok , sa predseda TTSK p.Ing.Tibor Mikuš po akoval za pozornosť 

vyjadril presvedčenie , že všetko prebehne hladko a rekonštrukcia cesty č.II/502 cez obec 

Smolenice bude v tomto roku úspešne uskutočnená. Starostka obce a prítomní poslanci 

OZ vyjadrili odhodlanie , že urobia maximu pre úspešné splnenie úloh súvisiacich 

s rekonštrukciou cesty v rámci spolupráce s TTSK. 

Starostka obce sa hosťom z TTSK po akovala za účasť na rokovaní OZ Smolenice. 
Nako ko poslanci neboli uznášania schopní , pre  malú účasť  bolo verejné zasadnutie 

OZ prerušené – a bude pokračovať pod a dohody s poslancami – pretože je potrebné 
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schváliť uznesenia OZ v pokračovaní na prácach ktoré zabezpečuje obec Smolenice 

na rekonštrukcii cesty v spolupráci s TTSK. 

 

Prítomní občania mali ešte v diskusii otázky k obecnej kanalizácii : 

Ing.Petrovičová Svetlana – mala výhrady k zbernej šachte na ulici Obrancov mieru – 

ktorá vykazuje nedostatky v prečerpávacej a kapacitnej schopnosti , čím dochádza 

k vyplavovaniu splaškov cez poklopy kanalizácie a tým k zamorovaniu prostredia  

v tejto lokalite 

p.Balúch -  mal otázku , kedy bude kompletne dokončená kanalizácia v obci a to 

konkrétne na ulici Pivovarská , Továrenská , Krátka a Na lúkach ..... 

starostka obce k obom otázkam uviedla – že nasledujúci týždeň  bude o problémoch 

s kanalizáciou jednať priamo s vlastníkom a prevádzkovate om kanalizácie TAVOS  
Piešťany .  
 

alej malo byť prerokované  nasledovné uznesenie: 
 

3. Uznesenie  

1/ 

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  

 
s geometrickým zameraním v súvislosti s určením vlastníkov pozemkov pod cestou, ako 
i dopracovaním projektovej dokumentácie 

 

2/ 

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  

 
s odkúpením pozemkov jednotlivých vlastníkov, a to za cenu     Eur za m

2
, a následne vloženie 

na list vlastníctva obce. Pokia  nedôjde k dohode s vlastníkom pozemku, sa určí alší postup.  
 

3/ 

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í  
s prevodom týchto pozemkov na TTSK  

 

4/ 

Obecné zastupiteľstvo  s ú h l a s í, 

 
aby finančné prostriedky súvisiace s projektovou dokumentáciou a vysporiadaním pozemkov 

pod cestou boli hradené z rozpočtu obce – nešpecifikované investičné akcie a po ukončení 
a celkovom vyčíslení bude vykonaná zmena rozpočtu 

  

          Ke že poslanci neboli uznášaniaschopní, starostka po akovala prítomným za účasť 
zasadnutie a ukončila bez hlasovania. 
 

V Smoleniciach 22.2.2013                                                    

Zapísala: Ing. Anna Lošonská                                             Pavlína Hornáčková 

Overovate : Ing. Peter Janiga                                                starostka obce 

 

 


