Zápisnica

z III. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Dňa: 28.03.2011

Miesto: KsD v Smoleniciach
Prítomní:
1. Starostka obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Ospravedlnení : Mgr. Eva Piknová
3. Občania obce Smolenice.
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Pavlína Hornáčková.
Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie
3. Enermont – výstavba novej trafostanice pri Božej Muke v Smolenickej Novej Vsi
- žiadosť
4. Podnik služieb s.r.o. Smolenice
- predaj
5. Predĺženie prijatého úveru podľa zmluvy 1416/2010 UZ vo výške 100 000 Eur, ako
bezúčelový kontokorentný úver do 31.12.2011
6. Schvaľovanie dotácií spolkom a združeniam
7. Návrh uznesenia
8. Diskusia
(výsledky hlasovania: za 9 poslancov, proti:0, zdržali sa:0

UZNESENIE

z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 28.3.2011
1. Uznesenie III/1
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Program zasadnutia

(výsledky hlasovania: za 9 poslancov, proti:0, zdržali sa:0)

2. Uznesenie III/2
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
Návrhovú komisiu v zložení:
Hilda Boháčková – predseda
PhDr. Mgr. Ivana Štibraná – člen
Anton Chrvala - člen
Prof. Ing. Libuša Radková, PhD. – overovateľ
(výsledky hlasovania: za 9 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)
3. Uznesenie III/3
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :
výstavbu VN prípojky, transformačnej stanice a NN káblov v k.ú. Smolenickej Novej Vsi
firmou Enermont s.r.o. Hraničná č. 14, 827 14 Bratislava
na uvedených parcelách – Reg. „E“ číslo 523/1, 105 a 374, k. ú. Smolenická Nová Ves,
ktoré sú uvedené na LV č. 2056 ako ostatné plochy a sú v majetku obce Smolenice.
Odpredaj časti pozemku z parcely č. 374 na výstavbu kioskovej trafostanice
TS0072-0002 v cene 33,-€ za pozemok v rozmeroch podľa geometrického plánu,
ktorý vyhotoví realizátor stavby Enermont s.r.o. Hraničná č. 14, 827 14 Bratislava
(výsledky hlasovania: za 9 poslancov, proti 0, zdržali sa 0)

4. Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo
s informáciou starostky obce o splnení zákonom stanovených podmienok na priamy predaj
majetku obce Smolenice, a to
-

obchodného podielu v spoločnosti PODNIK SLUŽIEB, s. r. o., so sídlom
Budovateľská 755/18, IČO: 36 225 924, zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 10803/T, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce,
a to v pomere 100 % k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje hodnotu
6 639,00 €.

Uznesenie III/4
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e,
priamy predaj majetku obce, a to
-

obchodného podielu v spoločnosti PODNIK SLUŽIEB, s. r. o., so sídlom
Budovateľská 755/18, IČO: 36 225 924, zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 10803/T, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce,
a to v pomere 100 % k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje hodnotu
6 639,00 € za kúpnu cenu 6 639,- €
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do vlastníctva záujemcovi o kúpu Vladimírovi Čemeričkovi, nar. 15. 6. 1972,
bydliskom Rúbanisko 2767/3, 984 03 Lučenec.
9 poslancov za; proti 0; zdržal sa: 0
5. Dodatočné schválenie poskytnutého kontokorentného úveru, ktorého prolongácia bola
29.12.2010 vo výške 100 000 EUR.
Pani starostka vysvetlila prítomným, že v roku 2009 OZ schválilo čerpanie kontokorentného
úveru vo výške 75 000 EUR, prolongácia mala byť schválená do 29.12.2010 s následným
navýšením o 25 000 EUR. Tento úver podpísal bývalý pán starosta 20. decembra 2010,
pani starostka bola zvolená v novembri, ustanovujúca schôdza bola 22. novembra 2010.
Uvedené finančné prostriedky boli už zahrnuté do rozpočtu na rok 2011.
Uznesenie III/5
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:
predĺženie prijatého úveru podľa zmluvy 1416/2010/UZ vo výške 100 000,- EUR ako
bezúčelový kontokorentný úver so zabezpečením úveru podľa tejto zmluvy o úvere, vo forme
vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke uzavretej medzi Dlžníkom a Veriteľom, vo forme a s obsahom
akceptovateľným pre Veriteľa - do 31.12.2011
9 poslancov za; proti 0.; zdržal sa: 0
Uznesenie III/6
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e :

Rozdelenie dotácií na rok 2011
názov spolku
šachisti
poľovníci Driny
americký futbal
Jednota dôchodcov
Mysterium Cantus

pridelené
100
250
300
150
200

Ján Mika Kros
ženy aerobik p. Denkóciová
teakwodoo - Drako
cyklistika p. Holomek
záhradkári
nohejbal

300-200 100
100
400
400
300
100

cyklistika p. Jajcay
Klub dôchodcov Smolenice
spolu :

150
250
2800

nevieme

Nekoná
sa

8 poslancov za; proti 0; zdržal sa: 1
Hlasovania sa zdržala poslankyňa Mgr. Ivan Štibraná, PhD.
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7. Predsedníčka návrhovej komisie p. Hilda Boháčková predniesla kompletné uznesenie
z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Schválenie uznesenia:
9 poslancov za, proti 0,zdržali sa:0
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila verejné zasadnutie.
V Smoleniciach 28.03.2011
Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: Prof. Ing. Libuša Radková, PhD.

Pavlína Hornáčková
starostka obce
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