Zápisnica
z XXI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Miesto: KSD Smolenická Nová Ves
Dňa: 28.4.2009
Prítomní:
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva 11 poslancov
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, schválenie programu XXI. verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2009
4. Dobudovanie kanalizačného systému v obci doručenie zámeru
5. Organizačný poriadok prevádzky viacúčelového ihriska v areáli TJ
Chemolak Smolenice
6. Odpredaj obecných pozemkov
7. Ošatné pre sobášiacich
8. Informácie - rôzne
9. Diskusia - záver
11 poslancov za, proti: 0 zdržal sa: 0

UZNESENIE
z XXI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.4.2009
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Hilda Boháčková
Člen: Radoslav Horník
Člen: Mgr. Peter Obúlaný
Overovateľ: Daniel Mruškovič
11 poslancov za, proti: 0,zdržal sa:0
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach berie na vedomie:

2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2009
4. Dobudovanie kanalizácie v obci – doručenie zámeru
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e:
5. Organizačný poriadok prevádzky viacúčelového ihriska v areáli TJ Chemolak
Smolenice
11 poslancov za, proti:0, zdržalo sa:0
6. Odpredaj obecných pozemkov
-Ing. Anna Ružičková, Mojzesova 35, 900 01 Modra
-parcela číslo 736 – 433 m2 -záhrada , kat. územie
Smolenice
-parcela č. 737 – 100 m2 –záhrada, kat. územie
Smolenice
-cena 11,61 € / m2
-v prípade neakceptovania ceny odporúčame záležitosť
riešiť súdnou cestou pripadne vydržaním
11 poslancov za, proti:0, zdržalo sa:0
-Vladimír Hodulík, Kukučínova 1, 919 04 Smolenice
-do dlhodobého prenájmu na 20 rokov a viac
-parcela č. 1070/18 22x7m2
-v zmysle stavebného zákona predajňu súčiastok
a príslušenstva pre autá riešiť ako stavbu dočasnú
11 poslancov za, proti:0, zdržalo sa:0
7. Ošatné pre sobášiacich 350€ / rok / osoba
11 poslancov za, proti:0, zdržalo sa:0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
8. Informácia, rôzne:
-Otvorenie viacúčelového ihriska premiérom
-Budovanie spaľovne – oboznámenie s postupom
-Informácie o výstavbe podhorského hotela – realizácia vybudovania
trafostanice
-Poďakovanie za brigádnickú činnosť -Jednota dôchodcov
-Klub dôchodcov
-Mládež
-Pozvanie na kultúrne akcie -30.apríl májové oslavy
-10.máj 1. kolo Celoslovenského pohára Crosscountry
-17.máj Deň matiek
- 30.máj Cesta rozprávkovým lesom

9. Diskusia - záver
-p. Jurovatý -rušenie nočného kľudu na stanici-prizvať majiteľa Mood baru na pohovor
-p. Ing. Janiga -vývoj príjmov v rozpočte počas krízy –zhodnotenie po
1.
polroku
-Podnik služieb, s.r.o. - vyrovnať rozpočet, zvolať valné
zhromaždenie
-dozorná rada 3 ľudia
-nové zmluvy medzi podnikom a obcou
-nové zmluvy o platení hrobového miesta
-dlh splácať na splátkový kalendár

Schválenie uznesenia:
11 poslancov za, proti: 0 zdržal sa: 0
Diskusia: Občania
p. Pavlína Hornáčková - elektrina na Lúkach vo vybavovaní
Starosta obce p. Pavol Zárecký poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.
V Smoleniciach 28.4.2009
Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: Daniel Mruškovič

Peter Mruškovič, v.r.
zástupca starostu

Pavol Zárecký, v.r.
starosta obce

