
 

Zápisnica 
z I. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

 

 

Miesto: KD v Smoleniciach                                                                          Dňa:  22.12.2010 

 

Prítomní: 

 
   1.   Bývalý starosta obce a bývalí poslanci obecného zastupite stva.  

         2.   Novozvolená starostka obce a novozvolení poslanci obecného zastupite stva. 
         3.   Občania obce Smolenice.  

 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia OZ – odchádzajúci starosta. 

2. Oboznámenie s výsledkami volieb (predsedníčka  miestnej volebnej komisie 
p. udmila Holásková). 

3. Zloženie s ubu  starostky obce p. Pavlíny Hornáčkovej do rúk odchádzajúceho  starostu 
p. Pavla Záreckého a odovzdanie insignií. 

4. Zloženie s ubu  novozvolených poslancov do rúk novozvolenej starostky p. Pavlíny  
Hornáčkovej. 

5. Určenie zapisovate ky a dvoch overovate ov zápisnice. 
6. Schválenie programu rokovania ustanovujúcej schôdze nového obecného 

zastupite stva.  
 

Program rokovania ustanovujúcej schôdze nového obecného zastupiteľstva: 

   

1. Schválenie programu zasadnutia. 

2. Vo ba pracovných komisií : návrhovej, mandátovej, volebnej. 
3. Správa mandátovej komisie. 

4. Príhovor novozvolenej starostky. 

5. Zriadenie komisií obecného zastupite stva a vo ba ich predsedov. 
6. Určenie platu novozvolenej starostke. 
7. Určenie a schválenie sobášiacich. 
8. Diskusia a záver. 

   (Schválenie programu: za  9  poslancov, proti 0, zdržali sa 2). 
 

U Z N E S E N I E 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 22. decembra 2010 

 

Uznesenie č.1 

 
Obecné zastupite stvo v Smoleniciach  

A. berie na vedomie 
1. Výsledky volieb do samosprávy obce. 

B. konštatuje, že 
1. Novozvolená starostka obce pani Pavlína Hornáčková zložila zákonom predpísaný s ub 

starostu obce. 



Zápisnica z I. zasadnutia OZ obce Smolenice                                                                                           strana 2/3 

2. Zvolení poslanci obecného zastupite stva zložili zákonom predpísaný s ub poslanca 
obecného zastupite stva – Boháčková Hilda, Holkovič Michal, Horník Radoslav, 
Chrvala Anton, Ing. Janiga Peter, Mráz Radko, Mráz Teodor, Mgr. Piknová Eva, Ing. 

Polák Vladimír, Prof. Ing. Radková Libuša, PhD.  PhDr. Mgr. Štibraná Ivana. 
 

C. berie na vedomie 
Určenie zapisovate ky zápisnice: Ing. Anna Lošonská a dvoch overovate ov: Mgr. Eva 
Piknová a Teodor Mráz. 

                             

Uznesenie č. 2 
 

1. Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e : 
1.1. Volebnú komisiu v zložení: 

udmila Holásková - predseda 

Božena Gajdová – člen 

Rudolf Kučera  – člen 

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0, zdržali sa 0) 
                    

1.2. Návrhovú komisiu v zložení: 
Hilda Boháčková – predseda 

Radko Mráz – člen 

Radoslav Horník– člen 

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0, zdržali sa 0) 
 

1.3. Mandátovú komisiu v zložení: 
Mgr. Eva Piknová – predseda 

Michal Holkovič – člen 

Ing. Peter Janiga – člen  

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0, zdržali sa 0) 
 

2. Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a  v e d o m i e : 

 
2.1. Správu mandátovej komisie. 

2.2. Príhovor – vystúpenie novozvolenej starostky.  

        

3. Obecné zastupiteľstvo  
 

A.    zriaďuje 
Komisie, a to: Komisiu výstavby, Finančnú komisiu, Komisiu športu a kultúry, Komisiu 

školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, Komisiu verejného poriadku, dopravy 

a bezpečnosti  a Komisiu obchodu a cestovného ruchu.  

B. volí 
a) predsedu komisie výstavby -  pána Radoslava Horníka, 

(výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 1) 
b) predsedu finančnej komisie – Ing. Vladimíra Poláka, 

(výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 1) 
c) predsedu komisie športu a kultúry – pani Hildu Boháčkovú, 

(výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 1) 
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d) predsedu komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí – Mgr. PhDr. Ivanu 

Štibranú, 
(výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 1) 

e) predsedu komisie verejného poriadku, dopravy a bezpečnosti – pána Michala 

Holkoviča, 
(výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 1) 

f) predsedu komisie obchodu a cestovného ruchu – pána Radka Mráza. 

(výsledky hlasovania: za 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 1) 

 

Uznesenie č. 3 
 

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

určuje 
V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu vo 
výške: 2,41 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.  
(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0) 

 

Uznesenie č. 4 
 

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

určuje 
Sobášiacich pre volebné obdobie 2011-2014: 

Mgr. Eva Piknová, 

Radko Mráz. 

(výsledky hlasovania: za 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0) 
 

Uznesenie č. 5 
 

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a  v e d o m i e : 
Ing. Polák  - poďakovanie p. starostovi a bývalým  poslancom za ochotu bojovať proti 
spa ovni. Vyzval nových poslancov, aby jednotlivo vyjadrili svoj postoj k tejto otázke. 

Nová starostka a všetci poslanci sú proti spa ovni. 
 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť, popriala všetkým požehnané vianočné 
sviatky a ukončila verejné zasadnutie. 
 

V Smoleniciach  22.12.2010 

 

Zapísala: Ing. Anna Lošonská 

 

Overovatelia: Mgr. Eva Piknová 

                       Teodor Mráz 

 

                                                                                 Pavlína Hornáčková, v.r. 
                                                                                      starostka obce 

Prílohy: 
Prezenčná listina 


