Zápisnica
z XXX. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Miesto: KD Smolenice
Dňa: 3.8.2010

Prítomní:
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva – 8 poslancov
Ospravedlnení: Mgr. Piknová, Teodor Mráz, Peter Mruškovič
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. Organizačné
zabezpečenie
Tradičného
smolenického
jarmoku.
3. Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce
Smolenice.
4. Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce
Smolenice.
5. Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva o určení výkonu
funkcie (úväzku) starostu obce Smolenice vo volebnom
období 2010 až 2014.
6. Návrh VZN č. 37 / 2010 o zápise detí do Školského klubu
Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach.
7. Návrh poplatkov za prenájom KD Smolenice a KSD
Smolenická Nová Ves.
8. Rôzne – diskusia – záver
poslancov za, 8 proti: 0,zdržal sa: 0

UZNESENIE XXX/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:
Ing. Peter Janiga
Overovateľ: Viliam Jurovatý
Hlasovanie:

8- 0 - 0

2.Organizačné zabezpečenie Tradičného smolenického
jarmoku.
Toto organizačné zabezpečenie vychádza z ustanovení článku 2 odst. 4 VZN č.
5/2007 Trhového poriadku o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný smolenický jarmok, ktorý bol schválený
OZ v Smoleniciach dňa 31.7.2007.
Trhový deň pre rok 2010 je sobota 21.08.2010.
UZNESENIE XXX/2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

prijatie
dokumentu
Organizačné
zabezpečenie
smolenického jarmoku v predloženom znení
Hlasovanie:

Tradičného
8- 0 - 0

Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce
Smolenice
3.

Uvedený návrh rokovacieho poriadku bol daný k nahliadnutiu 15 dní na úradnej
tabuli. K predloženému návrhu neboli zo strany občanov pripomienky.
Novelizácia rokovacieho poriadku je spracovaná v zmysle poslednej novelizácie
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schválenej 9.2.2010. Najpodstatnejšie
zmeny v rokovacom poriadku sa týkajú právomocí starostu, početnosti verejných
zasadnutí (min. 1 x za tri mesiace), nebudú mimoriadne zasadnutia, ale všetky budú
riadne. Mimoriadne len keď sú zvolané v havarijných situáciách a pod.
Poslanci boli oboznámení s návrhom na pracovnom zasadnutí, kde prebehli
i konzultácie.
UZNESENIE XXX/3
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Smolenice.
Hlasovanie:

8- 0 - 0

4.Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov obce Smolenice.
Uvedený návrh nebol k nahliadnutiu na úradnej tabuli, nakoľko sa jedná o vnútorný
dokument Poslanci boli s návrhom oboznámení na pracovnom zasadnutí. Dokument
je spracovaný v súlade s § 4 odst. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov. Ohodnotenie poslanca a volených orgánov sa určuje
z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe
údajov Štatistického úradu SR vynásobený koeficientom, ktorý je pre poslancov
0,03% a členov komisií je 0,02 %. Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná
listina zo zasadania OZ alebo komisie.

UZNESENIE XXX/4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

Zásady odmeňovania
Smolenice.

poslancov

Hlasovanie:

a volených

orgánov

obce

8- 0 - 0

5. Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva o určení výkonu
funkcie (úväzku) starostu obce Smolenice vo volebnom období
2010 až 2014
Uvedený návrh je spracovaný podľa § 11 odst. 4 písmeno i Zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uvedený návrh uznesenia bol daný k nahliadnutiu 15 dní na úradnej tabuli.
K predloženému návrhu neboli zo strany občanov pripomienky.
Poslanci boli s návrhom oboznámení na pracovnom zasadnutí kde prebehli
konzultácie k predloženému návrhu uznesenie obecného zastupiteľstva o určení
výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Smolenice vo volebnom období 2010 až
2014.
UZNESENIE XXX/5
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice podľa § 11 odst. 4 písmeno i Zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje,
že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce Smolenice vykonávať
funkciu v celom rozsahu ( na plný úväzok) .
Hlasovanie:
8- 0 - 0

6.Návrh VZN č. 37 / 2010 o zápise detí do Školského klubu Základnej
školy s materskou školou v Smoleniciach.
Uvedený návrh VZN bol daný k nahliadnutiu
15 dní na úradnej tabuli.
K predloženému návrhu neboli zo strany občanov pripomienky.
Poslanci návrh konzultovali i na pracovnom zasadnutí.
UZNESENIE XXX/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

VZN č. 37 / 2010 o zápise detí do Školského klubu Základnej
školy s materskou školou v Smoleniciach.
Hlasovanie:

8- 0 - 0

7.Návrh poplatkov za
Smolenická Nová Ves.

prenájom

KD

Smolenice

a KSD

Uvedený návrh bol prerokovávaný na pracovnom zasadnutí. Návrh bol podaný na
základe potreby renovácie priestorov a doplňovania inventáru – čo v súčasnej dobe
úsporného režimu v obci je nutnosť. Doposiaľ bol schválený len pre KSD Smolenická
Nová Ves, ale situácia si vyžaduje mať i pre KD Smolenice – tu sa vyberalo len pre
trhovníkov, a to 100 € / deň vo veľkej sále.
UZNESENIE XXX/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

poplatky za prenájom KD Smolenice a KSD Smolenická. Nová
Ves v predloženom znení
Hlasovanie:

8 - 0 - 0

Rôzne :
UZNESENIE XXX/8
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e :

 Informácia o spaľovni
 Informácia o odbornej prehliadke plynových zariadení
v objektoch, ktoré sú v správe obce
 Informácia o škole
 Informácia o ulici Komenského
 Kanalizácia – ohľadom uvedenia do činnosti + rokovanie
ohľadom staveniska kanalizácie – do pôvodného stavu =
spolufinancovanie na kvalitnejšie užívanie
 Dom smútku – dotácia 6 640 € + 10 % OcÚ - ukončená
 Hlavná cesta v nedohľadne = VÚC nemá peniaze
 Kultúrne akcie – jarmok, koncert, cyklistika – Jajcay
 Monografia obce Smolenice – práce na knihe dočasne
pozastavené z finančných dôvodov
 Ing. Janiga – podal pozmeňujúci návrh
k Zásadám
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Smolenice. Poukázal na to, že poslanec by mal byť
odmeňovaný za aktivitu a nie za počet odpracovaných resp.
odsedených hodín.
Starosta obce rešpektoval pripomienku a dal hlasovať
o ďalšom prerokovaní a presunutí tohto bodu na budúce
verejné zasadnutie.
Hlasovanie bolo neúspešné:
2-0-0

Predsedníčka návrhovej komisie p. Hilda Boháčková prečítala
kompletné uznesenie XXX. verejného zasadnutia a dala hlasovať
o jeho prijatí.

Hlasovanie:

7–0–1

Diskusia občanov
 Ing. Polák – ohľadom spaľovne
 Ing. Hodulík – jama na rohu pri bytovkách
 Ing. Lengyel – uzávery vody vyasfaltované
dohodnuté vylepšenie

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

Pavol Zárecký v.r.
starosta obce
V Smoleniciach 03.08.2010
Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: Viliam Jurovatý

