Zápisnica
z XXII. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Miesto: KD Smolenice
Dňa: 18.6.2009

Prítomní:
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva – 8 poslancov,
ospravedlnení: Ing. Janiga, Mgr. Piknová, Mruškovič
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 zasadnutia, voľba návrhovej
komisie, kontrola uznesenia z predchádzajúceho verejného zasadnutia
2. Záverečný účet obce Smolenice za rok 2008
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok
2008
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009
4. Podnik sluţieb, s.r.o. – zmena zakladateľskej listiny
5. Vyjadrenie obce k predloţeniu ţiadosti o nenávratný finančný príspevok
– Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou v Smoleniciach
6. Organizačné zabezpečenie Tradičného smolenického jarmoku
7. Ţiadosť o predĺţenie prenájmu budovy – Súkromná materská škola
Lienka Smolenice
8. Premiestnenie financií v rozpočte - úprava ihriska
9. Informácie – rôzne
10. Diskusia – záver

poslancov za 8, proti: 0, zdržal sa: 0

UZNESENIE
z XXII. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.6.2009
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Hilda Boháčková
Člen:
Viliam Machala
Člen:
Viliam Jurovatý
Overovateľ: Radko Mráz
poslancov za 8, proti: 0, zdržal sa:0
2.

3.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Celoročné hospodárenie obce za rok 2008 bez výhrad.
Usporiadanie schodku hospodárenia za rok 2008 vo výške 940 tis.
Sk z rezervného fondu
poslancov za 8, proti: 0, zdržal sa:0
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2008 bez výhrad
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009
poslancov za 8, proti:0, zdržal sa:0

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:
4. Zmena zakladateľskej listiny - Podnik služieb s.r.o.
poslancov za 8, proti: 0, zdržal sa:0
5. Vyjadrenie obce k predloženiu žiadosti o nenávratný fin. prostriedok –
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v Smoleniciach
a) predĺženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 1.1.2009/01 ROP za
účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia základnej školy s materskou
školou v Smoleniciach“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
na projekt t.j. vo výške 49 950 €
poslancov za 8, proti:0, zdržalo sa:0
6.

Organizačné zabezpečenie Tradičného smolenického jarmoku
poslancov za 8, proti: 0, zdržal sa:0

7. Predĺženie prenájmu budovy bývalej materskej školy, ktorá je súčasťou
zdravotného strediska žiadateľovi - Súkromnej materskej škole Lienka - do
31.7.2010
poslancov za 8, proti: 0, zdržal sa:0
8. Zmena v rozpočte za rok 2009
Premiestnenie financií vo výške: 7 000€ v rámci rozpočtu: úprava ihriska
poslancov za 8, proti:0, zdržalo sa:0
9. Obecné zastupiteľstvo b e r i e
Informácie starostu obce:








n a v e d o m i e:

Brigádnická činnosť – oprava striech na kaplnkách „Karmelská p.
Mária - Kalvária, Vendelínek
Zápis havarijnej komisie – záplav
Dohoda s JUDr. Šánerom - zistenie vlastníctva budovy, kde je
umiestnená obuv
Spevnenie ulice pod Molpírom
Úprava zelene za domom smútku – projekt
Dočasné riešenie zberného dvora
Výstavba - rekonštrukcia cesty + revitalizácia obce – dané na
pripomienkovanie kompetentným zloţkám. + vystavené na úradnej
tabuli ako oznam s moţnosťou nahliadnutia na OcÚ – odbor
výstavby
Prezentácia – prerokovanie pripomienok občanov k rekonštrukcii
cesty II / 502 a revitalizácie obce Smolenice bude 23.6.2009 o 18,00
h. v KD Smolenice
 Poďakovanie kultúrnej komisii, pracovníkom OcÚ a všetkým
zainteresovaným občanom za príkladnú reprezentáciu obce pri
kultúrno – spoločenských a športových podujatiach, ktoré sa od
posledného verejného zasadnutia konali: oslava 1. mája
s posedením, 10.5.2009 CROSS – COUNTRY pod Smolenickým
zámkom, 17.5.2009 : oslava Dňa matiek, 14.6.2009: Cesta
rozprávkovým lesom
 Zápis zo zasadnutia havarijnej a povodňovej komisie zo
dňa5.5.2009

Schválenie uznesenia:

poslancov za 8, proti:0, zdržal sa:0

10. Diskusia občanov:
Rudolf Kučera– úprava priestorov v okolí sporiteľne
poslancov za 8, proti:0, zdržalo sa:0

Starosta obce p. Pavol Zárecký poďakoval na účasť a ukončil zasadnutie.

V Smoleniciach: 18.6.2009
Zapísala:
Ing. Anna Lošonská
Overovateľ:
Radko Mráz

Peter Mruškovič
zástupca starostu

Pavol Zárecký
starosta obce

