
 

 

Zápisnica  
z  V.  verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 10.10.2016 

 

Miesto: KD Smolenice        

 

Prítomní: 
              Starosta obce  a 7  poslancov  obecného zastupiteľstva. 

              

              Ospravedlnení poslanci:  Ing. Vladimír Polák, Michal Holkovič, Radoslav Horník, 
                                  Ing. Peter Križan 

 

               

    

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 7 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 

Bod 1: 

Program zasadnutia: 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Správa kontrolórky obce k vykonaným kontrolám 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2016 

6. Oznámenie o výsledku kontroly NKU - Protokol o výsledku kontroly účinnosti verejných 
prostriedkov vynaložených na komunálne služby 

7. Rozpočtové opatrenie č.4 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

 
 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                                                 7 

- za:                                                            7 
- je niekto proti:                                         0                                        

- zdržal sa niekto hlasovania:                   0                        

 

    

 

Uznesenie V/1 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program  V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Smoleniciach dňa 10. októbra 2016. 

 

 

    

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 



Strana 2 z 5 
 

 

Starosta prečítal zloženie  návrhovej  komisie: 
 

 

predseda:       Ing. Svetlana Petrovičová 

           člen:                               Pavol Zárecký 

          overovateľ zápisnice:      Mgr. Tomáš Mráz 

          zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach Alena Hirnerová 

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                                                 7 

- za:                                                            7 

- je niekto proti:                                         0     

- zdržal sa niekto hlasovania:                    0 

 

 Uznesenie V/2 

 
    Obecné zastupiteľstvo   
a/zvolilo :              
            Návrhovú komisiu v zložení: 

 predseda:        Ing. Svetlana Petrovičová 

člen:                               Pavol Zárecký 

b/ určilo: 

            za overovateľa  zápisnice:  Mgr. Tomáša  Mráza 

 

a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach  Alenu Hirnerovú. 
Starosta dal hlasovať.  
 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie IV/2 bolo schválené. 

     

 

 

Bod 3  

Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 15.06.2016 

 

Tento bod zobrali poslanci na vedomie. 

Kontrola plnenia úloh zo IV. verejného zasadnutia  OZ tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.    

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                                                 7 

- za:                                                            7 
- je niekto proti:                                        0     

- zdržal sa niekto hlasovania:                   0 

 

Uznesenie V/3 

 

Starosta skonštatoval, že poslanci zobrali na vedomie Kontrolu plnenia úloh 
z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 15.06.2016. 

 

      

 

Bod 4 

Správa kontrolórky obce k vykonaným kontrolám 
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Tento bod brali poslanci  na vedomie. 
 

Starosta obce vyzval kontrolórku obce Ing. Janu Púchlu , aby prečítala Správy o výsledku 
finančnej kontroly.  
Správy tvoria prílohu č.2 a č.3 tejto zápisnice. 
Starosta skonštatoval, že poslanci dostali návrhy kontrolórky obce p. Púchlej mailom, pracujú na 
nich a vyjadria sa k nim neskôr. 
 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                                                 7 

- za:                                                            7 
- je niekto proti:                                        0     

- zdržal sa niekto hlasovania:                   0 

 

Uznesenie V/4 

 

Starosta skonštatoval, že poslanci zobrali na vedomie Správu kontrolórky obce k vykonaným 
kontrolám. 

 

 
 

Bod 5 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2016 

 

Starosta obce vyzval kontrolórku obce Ing. Janu Púchlu , aby prečítala Návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. polrok 2016. Pôvodný návrh 
tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 

Poslankyňa  p. Petrovičová žiadala o zaradenie kontroly mesačného vyúčtovania SMŠ Lienka 
na mzdy a prevádzku, poslanec p. Janiga o kontrolu evidencie služobných motorových 
vozidiel používaných starostom a pracovníkmi obce.  
Kontrolórka obce zaradila obidve požiadavky poslancov do plánu svojej činnosti ako 
prioritné. 
Starosta dal hlasovať o upravenom Návrhu plánu kontrolnej činnosti o požadované dva body. 
 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                                                 7 

- za:                                                            7 
- je niekto proti:                                        0     

- zdržal sa niekto hlasovania:                   0 

 

Uznesenie V/5    

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený  Návrhu plánu kontrolnej činnosti kontrolóra 
obce. 
 

 

Bod 6  
Oznámenie o výsledku kontroly NKU -  Protokol o výsledku kontroly účinnosti 
verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby 
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Starosta zaslal 5.10.2016  poslancom emailom Protokol o výsledku kontroly účinnosti 
verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby a tiež Správu o plnení prijatých 
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 
Starosta oboznámil občanov o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach.  

 

Tento bod brali poslanci na vedomie. 

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                                                 7 

- za:                                                            7 
- je niekto proti:                                        0     

- zdržal sa niekto hlasovania:                   0 

 

 

Uznesenie V/6 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie o výsledku kontroly účinnosti verejných 
prostriedkov vynaložených na komunálne služby v obci Smolenice a prijatých opatreniach, 

ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky od 04.02.2016 do 08.06.2016 a o 
prijatých opatreniach. 
 

 

              

Bod 7 

Rozpočtové opatrenie č. 4 

 

Starosta poslal návrh opatrenia všetkým poslancom emailom. Prečítal Rozpočtové opatrenie 

č. 4 a vyzval poslancov na doplnenie. 

P. poslanec Janiga chcel vysvetlenie, prečo, a či je to oprávnená požiadavka, navýšiť OŠK 
Smolenice dotáciu. P. poslankyňa Petrovičová oboznámila všetkých, že finančná komisia po 
kontrole vyúčtovania rozhodla o pridelení (navýšení) finančných prostriedkov pre OŠK.  
P. poslanec Janiga – dotaz na prostriedky na kanalizáciu (viazanosť) – starosta podal 

informáciu. 
 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                                                 7 

- za:                                                            7 

- je niekto proti:                                         0     

- zdržal sa niekto hlasovania:                    0 

 

Uznesenie V/7 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Rozpočtové opatrenie č. 4.  
 

Bod 8 

Rôzne 

 

- vyjadrenie – Rámcová zmluva (starosta) 
- p. Janiga – chce vyjadrenie (stačí aj emailom) od starostu obce, ako oslovil políciu – 

kontrola pri ihrisku OŠK, 

- p. Petrovičová – RO č.4 – poslať ZŠ s MŠ Smolenice rozpis dotácie na položky (na základe 
ich žiadosti). 
 

Starosta ukončil oficiálnu časť a otvoril diskusiu. 
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Bod 9 

Diskusia 

 

1. p.Hodulík – cesta v SNV – vývoj situácie,  

2. p.Franeková – parkovanie pred ZŠ Smolenice, 

    - p. Lengyel – dopravné značenie, 
    - p. Štrbka – rýchlosť, retardéry, 

3. p. Štrbka – pálenie – k danej téme žiada písomné  vyjadrenie,  

4. p. Zatková – oprava pomníka padlých, dotácia – možnosť vyúčtovania na konci roku, 

5. p. Machala – kosenie – ponuka pomoci organizácia dôchodcov a záhradkárov, 

6. p. Radková – zaviazať riaditeľku ZŠ Smolenice, aby oboznámila písomne zriaďovateľa      
s konkrétnymi úlohami a činnosťami aké vykonáva školník, 

7. p. Hodulík (OŠK) – poďakoval obci a poslancom, 

8. starosta – info o akcii – DISC GOLF, 

9. p. Boledovič – info o petícii – Zmrzlinový stánok. 
 

  
Na otázky občanov odpovedal starosta obce,  p. Hirnerová (zvukový záznam). 
 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil verejné zasadnutie.  
 

 

Zvukový záznam z diskusie je uložený na internetovej stránke obce Smolenice ako príloha 
tejto zápisnice. 
Táto zápisnica má 5 textový príloh. 

 

Prezenčné listiny sú prílohou tejto zápisnice. 
 

           

 

 

        Anton Chrvala,v.r. 

                                                                                              starosta obce  

 

V Smoleniciach , 10.10.2016 

Zapísala: Alena Hirnerová 

                                                                                      

 

 

 

Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz                    

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala 

            

 


