Zápisnica
z XXXII. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Miesto: KD Smolenice
Dňa 19. 10.2010

Prítomní:
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva –8 poslancov
Ospravedlnení: Peter Mruškovič, Teodor Mráz, Mgr. Eva Piknová
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 schválenie úveru – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
3. Informácia o začatí rekonštrukcie ZŠ s MŠ v Smoleniciach
4. Návrh termínu ustanovujúceho zastupiteľstva
5. Schválenie sobášnych dní na rok 2011
6. Rôzne – diskusia – záver
Nikto nemal návrh na doplnenie predloženého programu.
Hlasovanie:

7poslancov za, proti: 0,zdržal sa:1
(Mgr. Obúlaný prišiel neskôr)

UZNESENIE XXXII/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: Viliam Jurovatý
Overovateľ: Radko Mráz
Hlasovanie:

8 - 0 - 0

Bod č. 2: Návrh na schválenie úveru – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Starosta krátko vysvetlil: žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorý bol riadne
odsúhlasený obecným zastupiteľstvom mohol byť max. vo výške 265 551 €. Na
základe uvedenej výzvy sme dali vypracovať projekt rekonštrukcie požiarnej
zbrojnice, ktorý vzhľadom na rozsiahlosť prác sa do odsúhlasenej čiastky nevmestil,
a tak bol projekt rozdelený na časti :
A = hlavná budova + nová garáž
B = skladová prístavba – sklad CO + havarijný sklad, ktorý obec nutne
vzhľadom na stále sa vyskytujúce prívalové dažde a tým spôsobované záplavy
potrebuje.
C = prístrešok za požiarnou zbrojnicou
Uvedená čiastka = 265 551 € nám bola pridelená a z toho nám plynie povinnosť 5 %
spoluúčasť, čo sa rovná 13 273,118 €. Nakoľko spomínaný sklad CO je nutný, na
pracovnom zasadnutí poslancov a ako informácia i na verejnom zasadnutí bolo
dohodnuté , že sklad bude vybudovaný súbežne s rekonštrukciou. Bol podpísaný
dodatok k zmluve s firmou, ktorá stavbu realizovala, vo výške 24 935,90 €. Spolu
teda čiastka, na ktorú potrebujeme úver činí hodnotu 38 209,018 €. Zaokrúhlene
38 200 €.
Starosta oboznámil poslancov s podmienkami úveru na pracovnom zasadnutí a bolo
dohodnuté, že s úverom súhlasia na splatnosť 60 mesiacov po 647 € / mesiac.

UZNESENIE XXXII/2
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e:

prijatie úveru z VÚB Banky vo výške max. 38 200,00 €, ktoré obec
potrebuje na dofinancovanie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
7poslancov za, proti 1, zdržal sa 0
Ing. Janiga nesúhlasil, vykrytie v rámci možností, ktoré obec má,
prípadne z kontokorentu.

Hlasovanie:

Bod č.3: Informácia o začatí rekonštrukcie ZŠ s MŠ v Smoleniciach.
Starosta poinformoval o tom, že po všetkých prekážkach, ktoré sme absolvovali
s ministerstvom ohľadom výberu dodávateľa stavby, konečne máme ministerstvom
potvrdené, že dodávateľ bol vybraný správne a povoľujú začatie prác. Dodávateľom
stavby bude TEXO – PERTNER Btratislaval, ktorý vysúťažil cenu 543 753 €.
(16 381 102 Sk). To však ešte nie je konečná suma. Ministerstvo dodá ešte dodatok.
V cene je zahrnutá výmena okien na celom objekte, oprava strechy na celom
objekte, zateplenie celého objektu a elektrika na dvoch podlažiach bloku A + hlavný
rozvádzač.
Začatie stavby sa uskutočnilo dňa 14.10.2010 – výberom staveniska a v najbližších
dňoch firma nastúpi.
Koordinácia vyučovania v spojitosti s rekonštrukciou bude dohadovaná priebežne –
konzultácia s riaditeľkou školy.
Starosta prisľúbil, že o priebehu rekonštrukcie bude občanov informovať.
UZNESENIE XXXII/3

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach berie na vedomie:

Informáciu o začatí rekonštrukcie ZŠ s MŠ v Smoleniciach.
Bod č. 4 :Návrh termínu ustanovujúceho zastupiteľstva.
V zmysle Zákona č. 369/1990 v znení noviel, § 12 odst. 1, musí sa ustanovujúce
zastupiteľstvo uskutočniť do 30 dní od vykonania volieb. Zvoláva ho súčasný
starosta. Podľa uvedeného najneskorší termín uskutočnenia ustanovujúceho
zastupiteľstva je 27.12.2010.
Na pracovnom zastupiteľstve boli predložené dva návrhy = v stredu pred Vianocami,
t. j. 22.12.2010 alebo posledný možný termín = po vianočných sviatkoch, t. j. v
pondelok 27.12.2010. Predbežne bolo dohodnuté 22.12.2010.

UZNESENIE XXXI/4
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach berie na vedomie:
termín ustanovujúceho zastupiteľstva : 22.12.2010
Bod č. 5 : Schválenie sobášnych dní na rok 2011
Z dôvodu objednávania si sobášnych obradov na Matričnom úrade obce Smolenice
v roku 2011, predložil starosta návrh termínov na rok 2011.
Sobášiaci budú schválení na prvom zasadnutí OZ.

UZNESENIE XXXII/5
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e:
Harmonogram sobášnych dní občianskych obradov Matričného úradu obce
Smolenice v roku 2011 v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie:

8 - 0 - 0

6.Rôzne:
 Informácia o spaľovni – starosta len stručne poinformoval, máme indície, že
predkladateľ zámeru pokračuje v snahe získať podklady pre územné
rozhodnutie, stále však platí odmietavé stanovisko obecného zastupiteľstva,
ktoré toto územné rozhodnutie musí vydať i napriek všetkým kladným
stanoviskám iných inštitúcií. Starosta verí, že toto sa obísť nedá. Kauza nie je
ukončená.
 Informácia o škole – konkrétne o materskej škole. Na základe požiadavky
rodičov, či neuvažujeme o otvorení ešte jednej triedy v materskej škole, dal
starosta vypracovať predpokladané náklady na zriadenie triedy.





Uvedený rozpis bude predložený už novému zastupiteľstvu, ktoré rozhodne.
Momentálne do konca kalendárneho roku je to bezpredmetné – hlavne
z finančných dôvodov.
Kaštieľ – hľadá sa investor na odkúpenie alebo prevádzkovateľ hotovej
stavby
Cesty – snaha, aby sa rekonštrukcia dostala do rozpočtu VÚC.
Kanalizácia – obec je v rokovaní s TAVOSOM, ktorý nechce vzhľadom na
veľký prítok balastných vôd do kanalizácie prevziať – napojiť na novú
kanalizáciu -niektoré stoky už existujúcej kanalizácie. Termín sfunkčnenie
kanalizácie sa nám nepodarilo zistiť. Skutočnosť je však taká, že súčasná
situácia sa stáva pre obec neúnosná - veľa sa platí za čistenie a málo sa
vyberie – cca 10 000 € / mesačne strata.

UZNESENIE XXXII/6
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach b e r i e n a v e d o m i e:
Informácie, ktoré predniesol starosta obce
Predsedníčka návrhovej komisie predniesla kompletné uznesenie XXXII.
verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
8 - 0 - 0

Starosta obce p. Pavol Zárecký poďakoval prítomným za účasť a ukončil XXXII.
verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Pavol Zárecký v.r.
starosta obce
V Smoleniciach 19.10. 2010
Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: Radko Mráz

