Zápisnica
z XXIX. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Miesto: KSD Smolenická Nová Ves
Dňa: 30.6.2010

Prítomní:
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva – 8 poslancov
Ospravedlnení: Ing. Janiga, Mgr. Piknová, Mgr. Obúlaný
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. Záverečný účet Obce Smolenice za rok 2009
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce
za rok 2009
Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok
2010
4. Informácie – diskusia - záver
8 poslancov za, proti: 0,zdržal sa: 0
UZNESENIE XXIX/1
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e:
Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Hilda Boháčková
Člen:
Viliam Machala
Člen:
Radko Mráz
Overovateľ: Viliam Jurovatý
Hlasovanie:

7- 0 - 0

UZNESENIE XXIX/2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Záverečný účet obce Smolenice a celoročné hospodárenie za rok 2009
bez výhrad
Hlasovanie:

8- 0 - 0

Vysporiadanie schodku v sume 2284 €, zisteného podľa ustanovenia §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších, v plnej výške z rezervného fondu obce.
Hlasovanie:

8- 0 - 0

UZNESENIE XXIX/3

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
 správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok
2009
 plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2010
UZNESENIE XXIX/4

Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
 Informáciu starostu obce
o pridelení finančných prostriedkov
z rezervy predsedu vlády SR vo výške 6 640 € (200 036 Sk) .
Dotácia bola poskytnutá na rekonštrukciu domu smútku – účelovo
viazaná. Dnes sú práce na Dome smútku pred dokončením. Účasť
OcÚ bude na diele okolo 3320 €.
 Informácia o situácii s obecnou kanalizáciou – po konzultáciách
s hlavným dodávateľom stavby a budúcim prevádzkovateľom
stavby, je predpoklad jej sfunkčnenia august 2010. Momentálne
prebiehajú posledné práce, kontrola a odovzdávanie jednotlivých
úsekov
Tavosu, úprava po výkopových prácach, rušenie
dočasných skládok. Ešte musia po skončení odovzdávania urobiť
takzvané ostré prepoje, odstaviť starú kanalizáciu od čističky
v Chemolaku a aţ potom dôjde k pripojovaniu nových prípojok. Ak
to bude uţ reálne na prípojky, tak zabezpečíme cez OcÚ dodávku
revíznych šácht. Informáciu podáme miestnym rozhlasom
a oznámením do schránok kaţdého domu. Momentálne prebiehajú
rokovania s Tavosom – budúcim uţívateľom stavby, ktorý
nesúhlasí s celkovým napojením pôvodnej kanalizácie na novú –
mnoţstvo balastných vôd. V rokovaní sa pokračuje, nakoľko
súčasný stav je pre obec likvidačný. Pri tejto príleţitosti dávam na
zváţenie – podarilo sa nám dohodnúť s realizátormi kanalizácie
vybudovanie asfaltového povrchu na Komenského ulici
v polovičnej dĺţke. Druhú časť by sme dobudovali ako obec –
ponuka 18 000 € (542 268 Sk). Navrhujem realizovať, finančne cez
kontokorent . Súhlas.
 Informácia o výstavbe hotela v priestoroch bývalého kaštieľa –
po konzultáciách s projektantom, ktorý je zároveň i kontaktnou
osobou medzi majiteľmi a OcÚ, - situácia s výstavbou hotela je
stále patová, vraj sa snaţia i majitelia o dokončenie, nakoľko
súčasný stav je i pre nich neprijateľný – stráţenie a umrtvené
peniaze sú veľké.

 Spaľovňa priemyselných odpadov – zatiaľ sa v tichosti
pokračuje v predkladaní rôznych materiálov a v zbieraní podpisov
na petičné hárky. Ako náhle bude koncipovaná nová vláda,
budeme písať na ministerstvo ŢP aby sme sa znovu dostali do
povedomia a nerovný boj dokončili v náš prospech.
 Realizácia projektov – euro fondy – nenávratný finančný
príspevok – škola + Poţiarna zbrojnica
 Škola - stále nie je ukončené výberové konanie na dodávateľa
stavby, je to však nádejné, lebo zmluva na nenávratný finančný
príspevok je uţ podpísaná.
Rekonštrukcia poţiarnej zbrojnice prebieha – nastúpili 28.6.2010
a predpoklad ukončenia asi do troch mesiacov. Do projektu sa
realizácie sa nedostala prístavba garáţe smerom od Hečkov. Nakoľko
projekt rieši aj túto garáţ, napojenie strechy a zateplenia, starosta
obce odporučil spolufinancovať túto dostavbu aspoň ako hrubú
stavbu – zateplenie + strecha. Dal vypracovať ponuku firme, ktorá to
realizuje, ponuku odobril i projektant. Ide o čiastku 24 935,90 €
(751 218,92 Sk). Súhlas.
Monografia Smolenice
- Starosta informoval o priebehu prípravy vydania monografie
obce Smolenice. Vzhľadom na finančnú situáciu bolo
odporučené tlač knihy pozastaviť, pokiaľ na nezískajú dotácie
a sponzorské príspevky a v súčasnosti vyplatiť len autorské
konanie – súhlas.
Diskusia prítomných občanov
p. Hornáčková – kanalizácia
p. Vizváry – rezervný fond
- prekleňovací úver na školu
Predloţené otázky boli zodpovedané. Nevznikli ţiadne úlohy.
Starosta obce p. Pavol Zárecký poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.
Peter Mruškovič,v.r.
zástupca starostu

V Smoleniciach 30.06.2010
Zapísala:
Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: Viliam Jurovatý

Pavol Zárecký,v.r.
starosta obce

