Zápisnica
z XXXI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Miesto: KSD Smolenice
Dňa 22.9.2010

Prítomní:
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva – 9 poslancov
Ospravedlnení: Ing. Peter Janiga, 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. Návrh na utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov
samosprávy obce Smolenice.
3. Návrh na určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva
pre voľby do orgánov samosprávy obce.
4. Prenájom- súkromná materská škola Lienka
5. Rôzne – diskusia – záver.
 Informácia o spaľovni
 Informácia o škole
 Kultúrne akcie – poďakovanie za organizáciu akcií = jarmok,
koncerty, cyklistika - Jajcay
9 poslancov za, proti: 0,zdržal sa:0
UZNESENIE XXXI/1
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e:
Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Hilda Boháčková
Člen:
Viliam Jurovatý
Člen: Radko Mráz
Overovateľ: Radoslav Horník
Hlasovanie:

9 - 0 - 0

2. Návrh na utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov
samosprávy obce Smolenice.
UZNESENIE XXXI/2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

- podľa § 9, ods. 2 a 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, pre voľby
do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 27.11.2010,
že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu tvorí
Obec Smolenice jeden volebný obvod .
Hlasovanie:

9

- 0 - 0

3. Návrh na určenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva pre

voľby do orgánov samosprávy obce.
UZNESENIE XXXI/3

podľa § 9, ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 11, ods. 3 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
že vo volebnom období 2010 – 2014, počet volených poslancov
Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach bude 11 .
Hlasovanie:
UZNESENIE XXXI/4
Obecné zastupiteľstvo

9- 0 - 0

prerokovalo
návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce Smolenice formou nájmu, a to
 s nebytovými priestormi nachádzajúcimi sa v nehnuteľnosti zapísanej na liste
vlastníctva č. 2000 vedenom Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra Trnava,
okres Trnava, obec Smolenice pre kat. územie Smolenice ako stavba Materskej školy
súp. č. 284, postavenej na pozemku s parc. č. 793/2, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 437 m², na ulici SNP 97, nebytové priestory nachádzajúce sa v zadnej časti
Materskej školy, a to vstupná časť na prízemí a priestory na prvom poschodí
s celkovou rozlohou 375 m²,
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2000 vedenom Katastrálnym úradom
v Trnave, Správou katastra Trnava, okres Trnava, obec Smolenice pre kat. územie
Smolenice ako stavba Materskej školy súp. č. 284, postavenej na pozemku s parc. č.
793/2, , zastavané plochy a nádvoria s výmerou 437 m², na ulici SNP 97, nebytové
priestory nachádzajúce sa v zadnej časti Materskej školy, a to vstupná časť na prízemí
a priestory na prvom poschodí s celkovou rozlohou 375 m²
Súkromnej materskej škole Lienka, so sídlom SNP 97, 919 04
36079821

Smolenice, IČO:

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže nebytové priestory
majú slúžiť na výchovnú a vzdelávaciu činnosť. Vzhľadom na túto skutočnosť výška
nájomného bude vo výške 1 000,- € ročne. Energie je nájomca povinný uhrádzať sám
a na vlastné náklady.
Nájomná zmluva sa uzavrie na jeden rok do 31. 8. 2011.

Hlasovanie:

8

- 0

-1

5. Rôzne :
Starosta obce predniesol prítomným nasledovné informácie:
 Informácia o spaľovni – stále sa na uvedenej problematike
pracuje – korešpondencia prebieha na všetkých úrovniach.
Momentálne
sa
pracuje
na
listoch
pre
ministra
pôdohospodárstva – ktorý toho času zastrešuje ministerstvo ŽP
a premiérke vlády SR.
 Informácia o škole – stále nie je potvrdený výber dodávateľa
stavby, zmluva je podpísaná ešte za ministra Medveďa.
Počítame, že v priebehu mesiaca august sa ukončí
posudzovanie výberu dodávateľa a potom následne dostaneme
súhlas na realizáciu – do jedného mesiaca od vyrozumenia.
Čiže predpokladaný termín október 2010
 Kanalizácia – prebiehajú posledné finálne práce na úprave
povrchu, obec je v jednaní s TAVOSom, ktorý nechce vzhľadom
na veľký prítok balastných vôd do kanalizácie prevziať – napojiť
na novú kanalizáciu niektoré stoky už existujúcej kanalizácie.
Termín sfunkčnenia kanalizácie sa nám nepodarilo zistiť –
dostať to od budúceho užívateľa - TAVOSu
 V mesiaci august a september sa uskutočnili kultúrno – športové
akcie v našej obci: jarmok, zámocký koncert, benefičný koncert,
cyklistické preteky „Memoriál
Stanislava Jajcaya“. Ich
organizácia a priebeh neboli poznačené žiadnou nepredvídanou
udalosťou.
Starosta obce verejne poďakoval všetkým organizátorom,
hlavne členom kultúrnej komisie, priaznivcom cyklistiky,
dôchodcom
a pracovníkom OcÚ za vykonanú prácu bez
odmeny – ako sa hovorí “ na oltár vlasti“.
UZNESENIE XXXI/5
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e :

Informácie , ktoré predniesol starosta obce
Diskusia občanov
Melánia Sládková – poďakovanie za blahoželaniu životnému jubileu
- reštaurovanie kríža na cintoríne v Smolenickej Novej Vsi
- ozvučenie pri pohreboch
- ukončenie priestorov po kanalizácii
Starosta obce p. Pavol Zárecký poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie.
Pavol Zárecký v.r.
starosta obce
V Smoleniciach 22.09.2010

Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: Radoslav Horník

