
 

Zápisnica 
z XXIII. mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Smolenice 

Miesto: KD Smolenice                                                                  Dňa: 12.8.2009 
 
 
Prítomní:  
starosta obce a  poslanci obecného zastupiteľstva – 9 poslancov  
p. Viliam Jurovatý prišiel neskôr, 
ospravedlnení: Mgr. Eva Piknová, Radoslav Horník 
 
 
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 XXIII. mimoriadneho  
verejného zasadnutia, voľba návrhovej komisie. 
Predseda: H. Boháčková 

      Člen: V Machala, Ing. Peter Janiga 
      Overovateľ: Daniel Mruškovič 
                                                                8 poslancov za, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
2. Stanovisko obecného zastupiteľstva ku správe o hodnotení vplyvov 

navrhovanej činnosti „Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. 
Smolenice“ na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. 
 
                                                           9 poslancov za, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 

3. Schválenie VZN č. 29/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 
a školských zariadení  

 
                                                          9 poslancov za, proti: 0, zdržalo sa: 0 

  
4. Informácie – rôzne 
                                                                9 poslancov za, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
5. Diskusia – záver                                                         

                                                           9 poslancov za, proti: 0, zdržalo sa: 0 
  
 
 
                                                                      UZNESENIE 

z XXIII.  verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.8.2009 
 

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:           Ing. Peter Janiga 
Overovateľ: Daniel Mruškovič 
                                                                8 poslancov za, proti: 0,zdržal sa:0 
 

2. Stanovisko obecného zastupiteľstva ku správe o hodnotení vplyvov 
navrhovanej činnosti „Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s. 
Smolenice“ na životné prostredie v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. 

 
                                                                9 poslancov za, proti: 0, zdržalo sa: 0 

 
3. Schválenie VZN č. 29/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 o výške      

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských 
zariadení - suma 6,64 € sa mení 7 €      

                          - suma 4.98€ sa mení 5€ 
 

                                                           9 poslancov za, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 

4. Informácie – rôzne: 13.8. pozvanie na stretnutie občanov o spaľovni priem.           
                                        odpadov 
                                22.8. program na Jarmok a Benefičný koncert 
                                - Zberný dvor     

 
       6.  Diskusia – záver                                                         
             - p. Balúch: - Krátka ulica - kosenie 

                - otočiť reproduktor na vyhlasovanie  
             - Ing. Polák a Ing. Jozef Hodulík: - oboznámenie s akciami ohľadom   
                                                                  Spaľovne 

- P. Počuch – pripomienka k Zbernému dvoru (starší občania majú ťažkosti 
s dopravou  odpadov) 

                                                      
 

      Schválenie uznesenia: 9 poslancov za, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 

 

               Starosta obce p. Pavol Zárecký poďakoval prítomným za účasť a ukončil  
    zasadnutie. 

 
 
          V Smoleniciach 12.8.2009 
          Zapísala:      Ing. Anna Lošonská 
          Overovateľ:  Daniel Mruškovič 
 
 
 

 

 

                   Peter Mruškovič                               Pavol Zárecký                             
                          zástupca starostu                              starosta obce 



 

  

  

  

  

 

 


