Zápisnica

z V. mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
miesto: Požiarna zbrojnica
Dňa 12. 07. 2011
Prítomní:
Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva – 9 poslancov
Ospravedlnení: Mgr. Ivana Štibraná
Radko Mráz
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce p. Pavlína Hornáčková
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program:
1) Otvorenie zasadnutia, schválenie V. mimoriadneho verejného zasadnutia.
(za 9 poslancov , proti 0, zdržalo
sa: 0)
2) Schválenie návrhovej komisie
Predseda: p. Hilda Boháčková
Člen: Prof. Libuša Radková, člen: Anton Chrvala
Overovateľ: Ing. Vladimír Polák
(za 9 poslancov , proti: 0, zdržalo sa: 0)
3) Petícia občanov obce Smolenice, okolitých obcí a miest, obsahujúca 6621 aktuálnych
podpisov bola prerokovaná Obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie V/3: Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach sa stotožňuje s obsahom petície,
podporuje ju a odmieta zámer výstavby spaľovne nebezpečných odpadov v Chemolaku
a.s. Smolenice v K.Ú. Smolenice. Zámer je v rozpore s platným ÚPD obce Smolenice
(za 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)
Uznesenie V/4
4) Obec Smolenice je členom Záujmového Združenia „Klaster“ – cestovného ruchu –
západné Slovensko, so sídlom v Trnave, založeného za účelom rozvoja turizmu a
využitia danností regiónu pre účely turistiky a rekreačných účelov. Ako člen združenia
„Klaster“ dávame zamietavé stanovisko k výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov
v Chemolaku a.s. Smolenice v K.ú. Smolenice.
(za 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)
5) Podnikatelia obce Smolenice sú členmi Záujmového Združenia „Klaster“ –
cestovného ruchu západné Slovensko so sídlom v Smoleniciach. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie nesúhlas podnikateľov obce, združených v “Klastri“
s výstavbou spaľovne nebezpečných odpadov v Chemolaku a.s. Smolenice v K.ú.
Smolenice.
(za 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

6) Zámer vybudovania spaľovne nebezpečných odpadov nerešpektuje a nezohľadňuje
vládne nariadenie č:111/2003 Zz, ktorým sa dopĺňa vládne nariadenie č:183/1998 Zz,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD celku Trnavský kraj, kde oblasť SmoleniceBuková je definovaná ako rekreačnokrajinný celok. Podnikateľské aktiivty
a činnosť obecných zastupiteľstiev už roky sledujú naplnenie uvedeného nariadenia.
Uznesenie V/6: Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice nesúhlasí s výstavbou

spaľovne nebezpečného priemyselného odpadu v Chemolaku a.s. Smolenice v K.ú.
Smolenice.

(za 9 poslancov, proti: 0, zdržalo sa: 0)

7) Diskusia: Ing. Janiga – poslanec OZ
-

návrh na paušálne odmeňovanie poslancov – pripraviť VZN – finančná komisia

p. Horník – poslanec OZ
- súťažné podmienky na Územný plán obce Smolenice
Občania:
Predsedníčka návrhovej komisie p. Hilda Boháčková predniesla kompletné uznesenie z V.
mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Smoleniciach.
Schválenie uznesenia : 9 poslancov za, proti: 0, zdržalo sa: 0

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila V. mimoriadne verejné zasadnutie
poslancov OZ.
V Smoleniciach 12.07.2011
Zapísal: Alena Hirnerová
Overovateľ: Ing. Vladimír Polák

Pavlína Hornáčková, v.r.
starostka obce Smolenice

