
 

 

 

Zápisnica 
z V. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

 

 

Miesto: KD Smolenice                                                                  Dňa: 26.06.2007 

 

Prítomní: 

1. starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva –  11  poslancov (podľa prezenčnej 

listiny) 

2. občania obce Smolenice (podľa prezenčnej listiny). 

 

 Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce p. Pavol Zárecký 

 

 

 

 

                                                 UZNESENIE  

       z V. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06.2007 

 

Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e : 

 

       Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie 

a overovateľa 

 

2. Schválenie záverečného účtu obce Smolenice k 31.12.2006 

 

3. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2006 

 

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Smolenice za rok 

2006 

 

5. Úprava rozpočtu obce pre rok 2007 

 

6. Určenie časového rozpätia na prevádzkovanie živej a reprodukovanej hudby 

v pohostinských zariadeniach v k.ú. obce Smolenice a Smolenická Nová Ves 

 

7. Poskytnutie finančného daru Fakultnej nemocnici Trnava 

 

8. Rôzne 

 

9. Diskusia 

 

10. Záver  

 

                                                                                 Za: 11  poslancov,  proti: 0, zdržal sa: 0  

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

Návrhovú komisiu v zložení: 

Hilda Boháčková –  predseda 

Viliam Machala –    člen 

Mgr. Piknová –        člen 

Teodor Mráz  -         overovateľ                                      

 

              

 

Ad 2/    Záverečný účet obce Smolenice k 31.12.2006 – bez výhrad 

                                                                     

                                                            Za: 11 poslancov,  proti: 0,  zdržal sa: 0 

 

Berie na vedomie: 

 

Ad 3/   Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2006 

  

                                                                               

Ad  4/  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra  k záverečnému účtu obce Smolenice za rok       

           2006 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

 

 Ad 5/  Úpravu rozpočtu obce pre rok 2007  

                                                                        

                                                                 Za: 11 poslancov,  proti: 0,  zdržal sa: 0   

 

Ad 6/ Určenie časového rozpätia na prevádzkovanie živej a reprodukovanej hudby   

          v pohostinských zariadeniach v k.ú. obce Smolenice a k.ú. Smolenická Nová Ves 

          

           Piatok:   do 24,00 hod          Koliba pod zámkom: Piatok :  do 22,00 hod                                                                   

           Sobota:  do 24,00 hod                                            Sobota:  do 22,00 hod  

           Nedeľa: do 22,00 hod                                            Nedeľa:  do 19,00 hod                                 

           Jarmok: do 02,00 hod 

           Hody:    do 02,00 hod 

 

                                                                            Za : 8   poslancov, proti:0, zdržal sa : 3   

 

Ad 7/  Poskytnutie finančného daru Fakultnej nemocnici Trnava 

           Súhlas s poskytnutím daru vo výške 20 000,- Sk 

 

                                                                                     Za : 11   poslancov, proti: 0 , zdržal sa: 0    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

Ad 8/   Rôzne:  

 

    - stanovisko starostu obce k pripomienkam občanov z III. Verejného zasadnutia   OZ                  

    - oboznámenie p. starostu s rozkopávkovým povolením TAVOSu ohľadne kanalizácie –  

      august 2007 -  máj 2008 

    -  komunálny odpad – oboznámenie  s počtom občanov, ktorí nezaplatili , bytové  

       domy:   36,  chalupári a rodinné domy – 62, bude prijaté nové VZN, od 01.01.2008,  

       ktoré bude   riešiť zvýšené náklady z vývozom a uložením komunálneho odpadu 

- informácia o konaní osláv  SNP dňa 28.08.2007 v SNV, 29.08.2007 – II. Ročník  

      Stanislava Jajcaya 

- výberové konanie na riaditeľku ZŠsMŠ  Smolenice – bola vybraná Mgr. Jozefína 

Fančovičová 

- žiadosť o umiestnenie zberných surovín firmou LHS – konzultované s  občanmi obce 

- výstavba kongresového centra a podhorského hotela v Smoleniciach – prečítaný list od 

Ing. Lopatu – firma Premier  Consulting. 

 

9.   Diskusia: 

 

- p. Kučera – opraviť rošt pri Baričovej uličke, tak isto i na Zámockej ulici 

- p. Boháček Peter – nebezpečie úrazov, hlavne detí z chýbajúcich poklopov z kanalizácie     

  smerom k ČOV v Chemolaku a dôležitosť separácie komunálneho odpadu 

- Ing. Lehotský Rastislav – oboznámenie občanov zo zámerom vybudovať zberné      

  suroviny pri LHS na Ul. Pod Molpírom 

- p. Lengyel – pripomienka ku  komunálnemu odpadu a zároveň jeho kladné stanovisko  

   k vybudovaniu zberných surovín firmou LHS na Ul. Pod Molpírom 

- p. Čavojský – upozornil , že odpad do   kontajnerov na Ul. Trnavská – bytovky, dávajú  

   i občania, ktorí tam   nebývajú  

      - p. Hoblíková – na Ul. Komenského, či by sa nedal premiestniť kontajner pred bytovkami   

        prekrytím žľabu z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky 

- p. Mitasová – žiada o pomoc pri vývoze septiku v zabezpečení usmernenia cestnej  

   premávky 

- Ing. Janiga – Agenda  21- firma Aurex – vypracovanie štúdií- spýtal sa na to, či sú už  

  určení spolupracovníci s nimi – odpoveď – nie a ohľadne úpravy  ciest  -  v akom štádiu  

        je oprava hlavnej komunikácie cez obec 

 

10.  Záver 

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

 

Schválenie uznesenia:                                       Za: 11 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0  

 

 

   Zapísala: Darina Vrtochová 

   Overovateľ: Teodor Mráz 

 

 

Peter  Mruškovič                                                   Pavol  Zárecký 

zástupca starostu                                                    starosta obce 

         


