Zápisnica

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

Dňa: 15.04.2013

Prítomní:
1. Starostka obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva
Ospravedlnení: Anton Chrvala, Ing. Peter Janiga
2 občania obce Smolenice.
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Pavlína Hornáčková.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia, prečítanie zápisnice z XV. zasadnutia poslancov OZ Smolenice
Starostka obce odpovedala občanom na otázky, ktoré občania dali v diskusii.
Ing. Svetlane Petrovičovej
- Dňa 26.2.2013 odovzdala starostka obce osobne list na TAVOS, Priemyselná 10,
Piešťany ohľadom poruchovej prečerpávacej stanice na Ul. Obrancov mieru a na
Ul. Za bránou. Dňa 4.4.2013 napísala starostka obce ďalší list na TAVOS Piešťany
ohľadom poruchovosti prečerpávacích staníc. Na OcÚ v Smoleniciach je založená
písanka, kde sú zaznamenané volania na Poruchy TAVOS Piešťany.
P. Balúch z Krátkej ulice
- starostka ho informovala, že osobne odovzdala list na TAVOS Piešťany – kedy bude
dokončená kompletne kanalizácia na uliciach Pivovarská, Továrenská, Krátka,
Na lúkach.
Všetky projekty sú nachystané a čaká sa na výzvu Grantov.
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kúpna zmluva (trafostanica k.ú. Smolenická Nová Ves – ZES)
- nakoľko bola uskutočnená zmena názvu firmy, je potrebné preschváliť kúpnu zmluvu
4. Zmluva o vecnom bremene – zmena názvu firmy – treba preschváliť túto zmluvu
5. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl
a školských zariadení na území obce Smolenice
6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. štvrťrok
7. Odsúhlasenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Smolenice, ktoré budú potrebné
na rekonštrukciu štátnej cesty II.502 – cez našu obec
- projektová dokumentácia
- geometrické plány

8. Schválenie príspevku z rozpočtu obce na úhradu zvýšených výdavkov na úpravu
zovňajšku a ošatné za vykonané občianske obrady v r. 2012 pre 2 sobášiacich a 3
účinkujúcich – navrhnutá suma tak ako v minulom roku 410 € brutto pre každého
9. Pani kontrolórka Ing. Jana Púchla si dala žiadosť o súhlas s vykonávaním
podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra obce
10. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Smolenice so sídlom na Ul. SNP č. 52
Štatutárny orgán: Pavlína Hornáčková, starostka obce
a
Trnavským samosprávnym krajom
so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava
štatutárny orgán: Ing. Tibor Mikuš, PhD – predseda
11. Rôzne
- Pán zástupca Radoslav Horník poinformuje o pripravenosti cesty II. 502 cez obec
Smolenice
- Ing. Martin Poliak prednesie žiadosť o dlhodobý prenájom areálu TJ Chemolak
Smolenice
A ďalej nás poinformuje o projekte budovy „Sýpka“ na Zámockej ul. – aký majú zámer
12. Diskusia
( Schválenie programu:

výsledky hlasovania: za:9 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)

UZNESENIE
zo XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 15.4.2013
1. Uznesenie XVI/1
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Program zasadnutia

( výsledky hlasovania: za 9 poslancov, proti:0, zdržali sa:0)

2. Uznesenie XVI/2
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení:
Hilda Boháčková , predseda
Mgr. Eva Piknová, člen
Michal Holkovič, člen
PhDr. Ivana Štibraná, overovateľ
(výsledky hlasovania: za:10 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)
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3. Uznesenie XVI/3
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice:
A.

schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníctva časti pozemku parcely registra
„E“ s parc. č. 374, ostatné plochy s výmerou 2 986 m² zapísanej na liste vlastníctva č. 2056
vedenom Správou katastra Trnava, okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie
Smolenická Nová Ves ako prípad hodný osobitného zreteľa záujemcovi o kúpu spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B za
cenu 3 €/m².
Predmetom predaja je časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 374, a to novovytvorené
parcely, ktoré vznikli na podklade geometrického plánu č. 46/2012 vyhotoviteľa Ing. Ladislava
Šuboviča, Tehelná 32, Trnava, overeným Správou katastra Trnava č. 568/2012 z 11. 6. 2012, a
to tak, že z pozemku parcely registra „E“ parc. č. 374, ostatné plochy s výmerou 2 986 m² bol
odčlenený nový pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 740/3, zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 6 m² a pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 740/4, zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 5 m². Predmetom prevodu vlastníckeho práva na záujemcu o kúpu sú novovytvorené
parcely registra „C“ s parc. č. 740/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 6 m² a parcely
registra „C“ s parc. č. 740/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m².
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že predmetné majú slúžiť na vybudovanie trafostanice a
umožniť tak rozšírenie individuálnej bytovej výstavby v lokalite „Na lúkach“
Kúpna cena bude zaplatená najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, a to
jednorazovo.
B.

splnomocňuje

starostku Obce Smolenice vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri prepisovaní a
výpočtoch.
(výsledky hlasovania: za: 9 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)
4. Uznesenie XVI/4
Návrh na zriadenie vecných bremien v k. ú. Smolenická Nová Ves na časti parcely registra „E“
s parc. č. 523/1, parc. č. 105, parc. č. 383, parc. č. 372, parc. č. 374 a v k. ú. Smolenice parcely
registra „C“ s parc. č. 451
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
A.

schvaľuje

Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú v prospech oprávneného spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36
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361 518, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
č.
3879/B na časti pozemkov vo vlastníctve Obce Smolenice zapísaných na liste vlastníctva č.
2056, vedenom Správou katastra Trnava, okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenická
Nová Ves, a to pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 523/1, ostatné plochy s výmerou 1 220
m², prac. č. 105, ostatné plochy s výmerou 936 m², parc. č. 383, ostatné plochy s výmerou 10
828 m², parc. č. 372, ostatné plochy s výmerou 3 233 m² a parc. č. 374, ostatné plochy s
výmerou 2 986 m² a na liste vlastníctva č. 2000, vedenom Správou katastra Trnava, okres
Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenická Nová Ves, a to pozemku parcely registra „C“ s parc.
č. 451, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2 008 m²:
a)
vecné bremeno na zaťažené nehnuteľnosti v prospech oprávneného – právo
oprávneného na zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby v rozsahu podľa
Geometrického plánu na zameranie vecného bremena č. 17/2013 z 25. 1. 2013 vyhotoviteľa
Ing. Ladislava Šuboviča, Tehelná 32, Trnava a
b)
vecné bremeno na zaťažené nehnuteľnosti v prospech oprávneného – právo vstupu,
prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, na účely
zriadenia a uloženia elektroenergetickej stavby a na účely užívania, prevádzkovania, údržby,
opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
elektroenergetickej stavby na povinnej nehnuteľnosti a jej odstránenie a vstup, prechod a
prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami na tento účel oprávneným a ním povereným osobám.
Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne.
B.

splnomocňuje

Starostku Obce Smolenice vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri prepisovaní a
výpočtoch.
(výsledky hlasovania: za:9 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)

5. Uznesenie XVI/5
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení na území obce Smolenice
15490 € mesačne
MŠ Lienka: 88% zo sumy určenej na žiaka MŠ v Základnej škole
(výsledky hlasovania: za: 9 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)

6. Uznesenie XVI/6
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e :
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. štvrťrok 2013,
ktorý predniesla p. Ing. Jana Púchla, kontrolórka obce
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7. Uznesenie XVI/7
Odsúhlasenie finančných prostriedkov za rozpočtu obce Smolenice, ktoré budú potrebné na
financovanie rekonštrukcie štátnej cesty II.502 cez obec Smolenice.
Týka sa to projektovej dokumentácie, geometrických plánov a vysporiadania pozemkov.
Na zasadnutí poslancov bolo odsúhlasené, že finančné prostriedky budú čerpané z
nešpecifikovaných investičných akcií, kde bolo vyčlenených 19000.- €.
Treba zriadiť podúčet.
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e,
aby akcie boli hradené z hore uvedenej kapitoly
(výsledky hlasovania: za:9 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)

8.Uznesenie XVI/8
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:
Príspevok z rozpočtu obce na úhradu zvýšených výdavkov na úpravu zovňajšku a ošatné za
vykonané občianske obrady v r. 2012 pre 2 sobášiacich a 3 účinkujúcich – navrhnutá suma tak
ako v minulom roku 410 € brutto pre každého
(výsledky hlasovania: za: 6 poslancov, proti 1 – Ing. Polák, zdržali sa 2- prof. Radková,
Dr. Štibraná)
9.Uznesenie XVI/9
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e,
aby hlavná kontrolórka obce, Ing. Jana Púchla, pri vykonávaní funkcie kontrolóra mohla ešte
podnikať, nakoľko v našej obci je zamestnaná na 30%
- v súlade so zákonom 369/1990 Zb. zo dňa 6.9.1990
(výsledky hlasovania: za:9 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)
10. Uznesenie XVI/10
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Smolenice so sídlom na Ul. SNP č. 52
štatutárny orgán : Pavlína Hornáčková, starostka obce
a
Trnavským samosprávnym krajom
So sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán: Ing. Tibor Mikuš,PhD - predseda
(výsledky hlasovania: za:9 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)
11.
Uznesenie XVI/11
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e :
informáciu zástupcu starostky p. Radoslava Horníka o pripravenosti rekonštrukcie cesty
II. 502 cez obec Smolenice
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Uznesenie XVI/12
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
zámer prenájmu majetku obce (športový areál) v prospech TJ Chemolak Smolenice na dobu
neurčitú za sumu 1€/rok z dôvodov budúceho zreteľa, ktorý spočíva v rozvoji športových
aktivít občanov obce Smolenice
(výsledky hlasovania: za:8 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 : Michal Holkovič)
Uznesenie XVI/13
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
zámer prenájmu majetku obce (sýpka) v prospech TJ Chemolak Smolenice na dlhodobý
prenájom za sumu 1€/rok z dôvodov budúceho zreteľa, ktorý spočíva v rekonštrukcii
a prestavbe sýpky z fondov EÚ alebo iných grantov a zhodnotenie majetku obce a rozvoji obce
(výsledky hlasovania: za:9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 )
Uznesenie XVI/14
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
Navýšenie rozpočtu TJ Chemolak Smolenice o 4700 € na:
odvodnenie
oprava oporného múra
zvýšenie oplotenia
detské ihrisko
Čerpanie z nešpecifikovaných investičných akcií
(výsledky hlasovania: za:9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 )
Uznesenie XVI/15
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e
Zámer na vybudovanie detského ihriska v MŠ – Detské centrum
(výsledky hlasovania: za:9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 )

Uznesenie XVI/16
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e :
 spôsob vymáhania nedoplatkov občanov 10 000 € - do konca apríla upomienky
 originálne kompetencie prediskutovať skôr
 spracovať výdavky matriky za rok 2012 (p. Lošonská a p. kontrolórka)
Uznesenie

(výsledky hlasovania: za:9 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 )

12.Diskusia
p. Holkovič – doplniť dopravné značky na bočných uliciach
-

chodník na Trnavskej
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-

chodník na Štúrovej

Š. Rábara – dobudovanie vodovodu Jahodnícka
p. M. Hlavatá - križovatka pri K+H 6 240 €
p. Študencová - ohňostroje v KsD Smolenická Nová Ves
p. Machala – osvetlenie Obrancov mieru 1 stĺp
p. Hlavatá zvon v Smolenickej Novej Vsi
cenová položka 2300 €
700 kalvária
p. Vizváry – zberný dvor –PD Smol. Nová Ves
p. Šestáková – slepá ulica Komenského

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila verejné zasadnutie.

V Smoleniciach 15.04.2013
Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: PhDr. Ivana Štibraná
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