
 

Zápisnica 
z XXVI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

Miesto: KD Smolenice                                                                Dňa: 15.12.2009 
 
Prítomní:  
starosta obce a  poslanci obecného zastupiteľstva –   8  poslancov  
/ospravedlnení : Ing. Janiga, Mgr. Obúlaný, Mgr. Piknová/ 
 
 
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 

 
2. Návrh úprav rozpočtu Obce Smolenice za rok 2009 
 
3. Návrh programového rozpočtu Obce Smolenice pre rok 2010-2012 

 
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového 

rozpočtu Obce Smolenice 
 

5. Založenie kontokorentného úveru v rozsahu 75000,- € na prekrytie nákladov 
za projekty a prevádzkový chod v priebehu roku 2010 

 
6. Návrh VZN č. 30/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Smolenice 
 

7. Návrh VZN č. 31/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  na území obce Smolenice 
 

8. Návrh VZN č. 32/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia  a výške 
úhrady za poskytovanie sociálnej služby  
 

9. Návrh VZN č. 33/2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území obce Smolenice  
 

10.  Návrh VZN č. 34/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa   
materských škôl a školských zariadení na území obce 
 

11. Návrh VZN č. 35/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Smolenice 
 

12.  Harmonogram sobášnych dní Matričného úradu Obce Smolenice pre rok 
2010 
 

13.  Odpredaj obecných pozemkov 
 

14. Informácie - diskusia  - záver                                                  
                                                                           8   poslancov za, proti: 0, zdržal sa:0 



 
                                                            

UZNESENIE 
 

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: Daniel Mruškovič 
 

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

 
                           2. Upravený  rozpočet Obce Smolenice za rok 2009 
                                                                           8   poslancov za, proti: 0, zdržal sa:0 
 
 

                        3. Programový rozpočet Obce Smolenice pre rok 2010 s výhľadom 
pre roky 2011  a 2012 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach   b e r i e  n a  v e d o m i e : 
 

 
4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového 

rozpočtu Obce Smolenice 
 

      Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach   s c h v a ľ u j e: 
- plán kontroly na 1. polrok 2010      

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

 
5. Založenie kontokorentného úveru v rozsahu 75 000 € na prekrytie nákladov za 

projekty a prevádzkový chod obce v priebehu roku 2010 
 
                                                  8   poslancov za, proti: 0, zdržal sa:0 

 
6. VZN č. 30/2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Smolenice 
 
7   poslancov za, proti: 1, zdržal sa:0 

7. VZN č. 31/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  na území obce Smolenice 
 
7   poslancov za, proti: 1, zdržal sa:0 
 

8.  VZN č. 32/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia  a výške úhrady 
za poskytovanie sociálnej služby  

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



 
9.  VZN č. 33/2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

21/2008 o miestnych daniach na území obce Smolenice  
                                                                      8   poslancov za, proti: 0, zdržal sa:0 

 
10.  VZN č. 34/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materských škôl a školských zariadení na území obce 
 

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

11.  VZN č. 35/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Smolenice 
 
                                                                  8   poslancov za, proti: 0, zdržal sa:0 
 

12.  Harmonogram sobášnych dní Matričného úradu Obce Smolenice pre rok 
2010 

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

13.  Odpredaj obecných pozemkov 
 

 
      Jozefa Medová, Štúrova 14, 919 04 Smolenice 

Parcela č. 1030/4 , ostatná plocha v kat. území Smolenická Nová Ves 
v zmysle GP za 11,62 € / m2 /350 Sk/m2/  o výmere 6 m2  
GP si kupujúci dá zhotoviť na vlastné náklady. 
 
                                                                 8   poslancov za, proti: 0, zdržal sa:0 
 

      Daniel Janáček, Trnavská 46, 919 04 Smolenice 
Parcela č. 14/21, stav. pozemok, kat. územie Smolenice o výmere 143 m2, 
v zmysle GP za 11,62 €/m2   /350.- Sk/m2/ 
GP si kupujúci dá zhotoviť na vlastné náklady. 
 
 
                                                                 8   poslancov za, proti: 0, zdržal sa:0 
 
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach   b e r i e  n a  v e d o m i e : 
 

14. Informácie starostu obce: 
 

- Poskytnutie  nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu  a prístavbu 
obecnej hasičskej zbrojnice 

 
- Spaľovňa priemyselných odpadov – prebieha posudzovanie správy o vplyvoch 

na životné prostredie 
 

- Privítanie Nového roku  2010 pred KD Smolenice – 1 hodina po polnoci  
 

- Výstavba hotela na pozemku kaštieľa – urgencia  
 

- Oprava hlavnej komunikácie v obci  



 
- Kanalizácia  

 
- p. Jurovatý – osvetlenie  pri železničnej stanici – dočasne pozastavené 

 
    
                                                                   

Schválenie uznesenia:                                   8   poslancov za, proti: 0, zdržal sa:0  
 
Diskusia občanov: 
 
p. Holkovičová  = žiadala informáciu o využívaní multifunkčného ihriska :  
 – správca Ing. Vlachovič, poplatok sa vyberá – mimo školskej mládeže , 
                                          je využívaný na náklady a údržbu ihriska 
                                        
                                       = ako sa využívajú pracovníci VPP – zatiaľ nemáme 
pracovníkov VPP, plánuje sa pre rok 2010, ak to vláda schváli 
 
                                       = či sa nebudú čistiť  chodníky po zime .- keď budú VPP 
pracovníci, tak áno, inak nie, len zastávky MHD a okolie zdravotného strediska 
 
p. Brázdovič  –  úraz v zime z pošmyknutia 
                       – plánované náklady na odškodnenie v rozpočte nie sú. Cesty sa 
posýpajú. Treba sa obrátiť na poisťovňu.  
                      - susedské vzťahy  - obecný úrad nerieši, iba cez komisiu. To už bolo 
vykonané a odporúčame sa obrátiť na súd 
 
Ing. Polák      – oboznámenie o spaľovni do 22. decembra hotový posudok od 
nezávislého posudzovateľa 
Ing. Vymazal  - rekonštrukcia cesty Komenského, spevnená komunikácia – zbrusom 

- ak budú peniaze v roku 2010, je to priorita č. 1 
Malec             – chodník Trnavská – priorita č. 2, v prípade dostatku peňazí  
Vizváry           – divoké skládky – treba priebežne kontrolovať, kto ich robí 

           - Smutná – skládka patrí Chemolaku  - uzatvorenie odpratania 
neporiadku 
 

      
 

               Starosta obce p. Pavol Zárecký poďakoval prítomným za účasť, zaželal 
pokojné vianočné sviatky  a ukončil zasadnutie. 
 
 
          V Smoleniciach 15.12. 2009 
          Zapísala:      Ing. Anna Lošonská 
          Overovateľ:  Daniel Mruškovič 

 

 

 

               Peter Mruškovič ,v. r.                          Pavol Zárecký, v. r.                             
                        zástupca starostu                                starosta obce 
  

  



  

  

  

 

 


