Zápisnica
z XXVIII. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Miesto: KD Smolenice
Dňa: 20.5.2010

Prítomní:
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva –9 poslancov
Ospravedlnení: R. Horník, Ing. P. Janiga
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
zasadnutia, voľba návrhovej komisie.

programu

2. Návrh VZN č. 36/2010 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl
a školských zariadení.
3. Návrh príspevku osobám, ktoré organizačne
a výkonne zabezpečovali v priebehu roku 2009
obrady.
4. Žiadosť o odkúpenie spoločnosti Podnik služieb
s.r.o. Smolenice.
5. Verejné ocenenie športovkyne – reprezentantky
obce.
6. Rôzne – diskusia – záver.
9 poslancov za, proti: 0,zdržal sa: 0
UZNESENIE XXVIII/1
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e:
Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Hilda Boháčková
Člen:
Mgr. Eva Piknová
Člen:
Viliam Machala
Overovateľ: Viliam Jurovatý
Hlasovanie:

9 - 0 - 0

2. Návrh VZN č. 36/2010 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
Uvedený návrh VZN bol daný k nahliadnutiu 15 dní na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce. K predloţenému návrhu neboli zo strany občanov
pripomienky. Uvedeným návrhom VZN sa ruší VZN č. 19/2008 pod rovnakým
názvom a VZN č. 29/2009, ktorým sa dopĺňalo VZN č. 19/2008.
Ku zmene VZN došlo na základe preklasifikovania Základnej školy Ministerstvom
financií SR z tretieho pásma do druhého pásma. Uvedené preklasifikovanie prinieslo
zníţenie výšky príspevku na stravovanie v školskej jedálni.
UZNESENIE XXVIII/2
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e:

VZN č. 36/2010 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov škôl a školských zariadení.
Hlasovanie:

9 - 0 - 0

3. Návrh príspevku osobám, ktoré organizačne
zabezpečovali v priebehu roku 2009 obrady.

a výkonne

S uvedeným návrhom oboznámil starosta poslancov na pracovnom
zasadnutí. Ide o pracovníkov úradu a poslancov poverených vykonávať
sobášne a pohrebné obrady. Pre objasnenie návrhu : v priebehu roku
2009 vykonali 53 sobášov a 3 pohrebné obrady, čo prinieslo do obecnej
pokladne 8 157 €.
Na základe uvedeného predloţil starosta návrh na príspevok z rozpočtu
obce na úhradu zvýšených výdavkov na úpravu zovňajšku a ošatné vo
výške 410 € brutto / osoba. Ide o 5 pracovníkov.
UZNESENIE XXVIII/3
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e:

Príspevok 5 osobám, ktoré organizačne a výkonne zabezpečovali
v priebehu roku 2009 obrady vo výške 2050.00 € brutto/ t.j. 410
€/osoba/
Hlasovanie:

9 - 0 - 0

4. Žiadosť o odkúpenie spoločnosti Podnik služieb s.r.o. Smolenice.
So ţiadosťou o odkúpenie, ktorá bola doručená na OcÚ 31.3.2010,
oboznámil starosta poslancov na pracovnom zasadnutí.
Po prerokovaní celej záleţitosti s právnikom a vykonaní niektorých
potrebných opatrení – prevádzkovanie pohrebísk a údrţbu pohrebísk
prevziať späť pod OcÚ, preradenie pracovníka údrţby pohrebísk pod

OcÚ a ďalšie administratívne úkony, predloţil starosta návrh
uznesenie v tomto znení :

na

UZNESENIE XXVIII/4

Obecné zastupiteľstvo
prerokovalo
návrh na nakladanie s obchodným podielom obce v spoločnosti PODNIK
SLUŢIEB s. r. o. SMOLENICE, so sídlom Budovateľská 755/18, IČO:
36 225 924, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vloţka č. 10803/T (ďalej len „spoločnosť“), ktorý je vo
výlučnom vlastníctve obce, a to v pomere 100 % k základnému imaniu
spoločnosti, ktoré predstavuje hodnotu 6 639,00 €.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zámer predaja obchodného podielu vo vlastníctve obce v pomere 100 %
k základnému imaniu spoločnosti PODNIK SLUŢIEB s. r. o.
SMOLENICE, so sídlom Budovateľská 755/18, IČO: 36 225 924,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vloţka č. 10803/T (ďalej len „spoločnosť“), a to formou priameho predaja
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty obchodného podielu
spoločnosti stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého
posudku, nie však menej ako je nominálna hodnota vkladu obce do
základného imania spoločnosti, t. j. 6 639,00 € zvýšená o cenu za
vypracovanie znaleckého posudku všeobecnej hodnoty obchodného
podielu.
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
starostovi obce, aby zabezpečil postup stanovený zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, najmä aby nechal
vypracovať znalecký posudok všeobecnej hodnoty obchodného podielu
obce v spoločnosti, zverejnil zámer predaja obchodného podielu obce
v spoločnosti na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce
a v regionálnej tlači a aby určil lehotu na doručenie cenových ponúk
záujemcov.
Hlasovanie:

9 - 0 - 0

5. Verejné ocenenie športovkyne – reprezentantky obce.
Starosta obce skonštatoval, ţe reprezentovať obec formou svojho
koníčka na úkor voľného času a nemalých finančných nákladov, je vec
veľmi zásluţná a preto je potrebné si ju pripomenúť a verejne ohodnotiť.
Športovej reprezentácii dnešná doba moc neţičí, ale snaţíme sa urobiť
všetko preto, aby sme športovú činnosť podporovali a hlavne prilákali čo
najviac mladých ľudí a aj touto formou ich motivovali k plodnému
vyuţívaniu voľného času. Poďakovanie patrí všetkým športovcom
i nešportovcom, ktorí akoukoľvek formou reprezentujú našu obec.
Starosta upriamil pozornosť na slečnu Máriu Janigovú , obyvateľku
našej obce a zároveň i úspešnú reprezentantku našej obce a tieţ i
reprezentantku Slovenska, ktorá sa stala vicemajsterkou Európy
v Taekwon-De ITF - konkrétnejšie :
30. apríla aţ 2. mája sa konali vo švédskom meste Škovde 25. seniorské
a 16. juniorské Majstrovstvá Európy v Taekwon-Do ITF. Zúčastnilo sa ich
29 krajín a 486 súťaţiacich z celej Európy. Slovenskú republiku, obec
Smolenice športový klub Drako Smolenice reprezentovala Mária
Janigová. Po skvelom výkone vybojovala pre náš klub a obec Smolenice
striebornú medailu v disciplíne špeciálne techniky (kopy do výšky
a diaľky) a štvrté miesto v disciplíne power (preráţanie dosiek) za tím
dievčat.
Za úspešnú reprezentáciu jej srdečne blahoţeláme a prajeme veľa
ďalších úspechov.
Pochopiteľne vďaka patrí aj trénerovi Ladislavovi Huňadymu, ktorý
pripravoval Máriu Janigovú na tieto Majstrovstvá Európy a pod jeho
vedením dosiahla tieto výborné výsledky.
UZNESENIE XXVIII/5

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
Verejné ocenenie športovkyne Márie Janigovej – reprezentantky
obce
6. Rôzne
Starosta obce
poinformoval poslancov a prítomných občanov
o dianí v našej obci:

 11.5.2010 bolo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska
v športovom areáli pod zámkom. Zúčastnili sa niektorí
predstavitelia vlády – konkrétne : predseda vlády SR p. Robert
Fico, predseda NR SR pán Pavol Paška, podpredseda vlády
a minister vnútra pán Robert Kaliňák, minister dopravy pán
Ľubomír Váţny a ďalší hostia.
Počas otvorenia prebiehal aj tichý protest občianskej iniciatívy
Smolenice bez spaľovne. Jednotliví členovia vlády sa o protest
zaujímali , dali si vysvetľovať dôvody a prisľúbili pomoc – podporu.
Pán premiér a minister vnútra petíciu aj podpísali. Počas návštevy
bol daný prísľub zo strany premiéra na dostavbu športového areálu
pod zámkom - finančný príspevok vo výške 7 000 €. Podobne i zo
strany MV SR bol daný prísľub na dodávku poţiarneho vozidla pre
Obecný hasičský zbor. Písomné ţiadosti na príslušné miesta boli
zaslané.
 20.5.2010 bola podpísaná zmluva na pridelenie nenávratného
finančného príspevku z euro fondov. Realizácia rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice s prístavbou by sa mala začať v priebehu 30
dní.
 Informácia o priebehu budovania kanalizácie v obci – prebiehajú
rokovania s dodávateľom stavby TCHAS Ostrava na odovzdanie
staveniska do pôvodného stavu. Najbliţšie stretnutie je
naplánované na utorok 25.5.2010, kedy by sa mali prehodnotiť
všetky poţiadavky obce a stanoviť termíny na ich splnenie.
Súbeţne prebiehajú i rokovania s budúcim prevádzkovateľom
kanalizácie TAVOS Piešťany, ktorý má výhrady na prevzatie
niektorých častí starej kanalizácie do majetku spoločnosti. Termín
odovzdania a sprevádzkovania kanalizácie zatiaľ nikto nevie
povedať. Pôvodný termín rok 2007 je dávno preč a nič nového nie
je.
 Na
Dome
smútku
momentálne
prebiehajú
záverečné
rekonštrukčné práce na interiéri. Obec dostala účelovo viazaný
príspevok z rezervného fondu vlády vo výške 6 640 €. Práce
prebiehajú a sú dohodnuté tak, aby v prípade potreby bol Dom
smútku k dispozícii.
 Sťaţnosť občianky na situáciu v obci, ktorá si ţelá, aby text
sťaţnosti bol prečítaný na verejnom zasadnutí.
Starosta obce prečítal text a odpovedal na sťaţnosť.
 Informácia o rokovaniach, ktoré prebiehajú ohľadom rekonštrukcie
hlavnej cesty II/502:
Momentálne prebieha projektová príprava. Realizácia nie je
v rozpočte obce – bude ju zabezpečovať VÚC. Peniaze boli v roku
2009, nebola však dokončená kanalizácia. Pre tento rok je

finančná situácia na rekonštrukciu otázna. Je však prísľub
a realizácia by mala prebehnúť do konca roka.
 Informácia o vyčíňaní počasia - zrútenie lipy pod kostolom
a obvodového múru v kaštieľskom parku. Fotodokumentácia je i na
stránke obce. Odvod vody od pizzerie do kaštieľskeho parku sme
stihli zrealizovať.
 Rekonštrukcia osvetlenia – bola vydaná výzva . Momentálne sa
pracuje na podkladoch. Pokiaľ splníme podmienku - 30 % úspora,
do projektu sa zapojíme. Projekt revitalizácie sa nebude zatiaľ
realizovať, nakoľko Trnavský kraj bol z výzvy vylúčený.
 Na záver pozval starosta aj v mene komisie kultúry občanov na
cestu rozprávkovým lesom, ktorá sa bude konať za obvyklých
pravidiel 29.5.2010 pod Smolenickým zámkom.


UZNESENIE XXVIII/6

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informácie starostu obce o dianí v obce

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

Peter Mruškovič ,v.r.
zástupca starostu

Pavol Zárecký, v.r.
starosta obce

V Smoleniciach 20.03.2010
Zapísala:
Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: Viliam Jurovatý






Diskusia
P. Boháček – cestovný ruch, kaštieľ, kanalizácia, hasičská zbrojnica
P. Balúch – kanalizácia na Krátkej ulici, čistota v obci
P. Hoblíková - Komenského ulica
Ing. Jozef Hodulík – kanalizačná šachta pri Baričovej uličke

