
 

 

 
 VIII. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 10.12.2015  

 

Miesto: KD Smolenice                       Dňa:  10.12.2015  

 

Prítomní: starosta obce a 7 poslancov obecného zastupiteľstva 

Ospravedlnení poslanci: Michal Holkovič, Radoslav Horník, Tibor Lančarič a Ing. Vladimír 
Polák 

 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.  

Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov z 11 poslancov, takže Obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 
 

 

 

            Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Smolenice 2015-2020 

5. VZN č. 55/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

6. VZN č. 56/2015 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší VZN č.51/2014 

7. VZN č. 57/2015  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice  

8. Dodatok č. 1/2015 k VZN o dani za psa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 
nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území Obce Smolenice  

9. Rozpočtové opatrenie č. 7 

10. Schválenie predloženia ŽoNFP na RO pre OP KŽP (Operačný program Kvalita 
životného prostredia) v znení: 

- Schválenie 5% spoluúčasti obce na projekte   
- názov projektu: Splašková kanalizácia Smolenice 

- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z 
celkových oprávnených výdavkov je 93000 € 

- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC121/122-2015 

11.  Schválenie preklenovacieho úveru vo výške 280105€ pre projekt „Obnova verejného 
osvetlenia v obci Smolenice“  

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na I. polrok 2016 

13. Rôzne 

 

Na základe dodatočného rokovania predložil starosta  návrh na doplnenie nasledujúcich 
bodov: 

Bod 13. Schválenie sobášnych dní a občianskych obradov 2016 

http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/navrh-vzn-zapis-do-zs.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/navrh-vzn-zapis-do-zs.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/vzn-dane.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/vzn-dane.pdf
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Bod 14. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu. 

 

 

Predkladám na schválenie upravený program zasadnutia v tomto znení: 
1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Smolenice 2015-2020 

5. VZN č. 55/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

6. VZN č.56/2015 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší VZN č.51/2014 

7. VZN č. 57/2015  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice  

8. Dodatok č. 1/2015 k VZN o dani za psa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 
nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území Obce Smolenice  

9. Rozpočtové opatrenie č. 7 

10. Schválenie predloženia ŽoNFP na RO pre OP KŽP (Operačný program Kvalita 
životného prostredia) v znení: 

- Schválenie 5% spoluúčasti obce na projekte   
- názov projektu: Splašková kanalizácia Smolenice 

- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z 
celkových oprávnených výdavkov je 93000 € 

- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC121/122-2015 

11.  Schválenie preklenovacieho úveru vo výške 280105€ pre projekt „Obnova verejného 
osvetlenia v obci Smolenice“  

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na I. polrok 2016 

13.  Schválenie sobášnych dní a občianskych obradov 2016 

14.  Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu 

15.  Rôzne 

16.  Diskusia 

  Výsledky hlasovania: 

Uznesenie VIII/1 

    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program  VIII. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Smoleniciach dňa 10.12.2015. 

 

Výsledky hlasovania: 
- za 7 poslancov(aby sa zasadnutie riadilo týmto programom):  
- proti: 0 

- zdržal sa: 0    

 

 

 

  

http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/navrh-vzn-zapis-do-zs.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/navrh-vzn-zapis-do-zs.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/vzn-dane.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/vzn-dane.pdf
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Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:       Ing. Svetlana Petrovičová  
           členovia:                        Ing.Ondrej Repa 

          overovatelia zápisnice:   Mgr. Tomáš Mráz 

          zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach Ing. Anna Lošonská 

 

 

 Uznesenie VIII/2 

 

    Obecné zastupiteľstvo   
a/ volí :  
             

            Návrhovú komisiu v zložení: 
predseda:       Ing. Ing. Svetlana Petrovičová 

 členovia:                        Ing. Ondrej Repa 

b/ určuje: 
            za overovateľov zápisnice:  Mgr. Tomáš Mráz 

 

a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach  Ing. Annu Lošonskú 

Starosta dal hlasovať.  
 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:      7 

Za:       7  

Proti:       0 

Zdržal sa:      0   

  

 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/2 bolo schválené. 
 

 

Bod 3 

Plnenie úloh zo VII. verejného zsadnutia OZ zo dňa 15.10.2015 

 

Rôzne: 

Pani poslankyňa Radková upozornila na potrebu vybudovania bezbariérových vstupov na 
chodník na Štúrovej ulici. Toto bude riešené v budúcom roku a starosta to zaradil do plánu 
aktivít na rok 2016, samozrejme, po odsúhlasení investičných akcií na rok 2016 Obecným 
zastupiteľstvom. 
Pani poslankyňa Radková sa dožadovala, nakoľko bol chodník prevzatý od dodávateľa, aby 
sa urobila náprava podľa projektu bez navýšenia investícií. Starosta dá preveriť uvedený 
problém nájazdov na chodník podľa projektu. 
 

 

Uznesenie VIII/3   

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie bod č. 3 - Plnenie úloh zo VII. verejného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva zo dňa 15.10.2015. 
  
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      7 
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Za:       6  

Proti:       0 

Zdržal sa:      1 Zdržala sa Prof. Radková   

 

Bod 4 

Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Smolenice 2015-2020 

 

Dňa 10. novembra  2015 starosta preposlal poslancom pripravený Komunitný plán. V tomto 

čase bol aj uverejnený na webovej stránke obce, taktiež na úradnej tabuli visel odkaz, že 
Komunitný plán je k nahliadnutiu na Obecnom úrade, nakoľko sa jedná o väčší rozsah strán. 
Pripomienky od občanov neboli žiadne. Z poslancov mala pripomienku pani poslankyňa 
Radková. Pre krátkosť času do konca roka, kedy potrebujeme, aby bol plán schválený, 
starosta prisľúbil, že na budúci rok sa môžeme Komunitnému plánu viac venovať 
a zakomponovať viac potrieb a požiadaviek občanov. Samozrejmá je pri tom aj spolupráca 
medzi občanmi a poslancami. 

 

Uznesenie VIII/4   

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Komunitný plán sociálnych služieb Obce Smolenice 
2015-2020 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      7 

Za:       6  

Proti:       0 

Zdržal sa:      1 Zdržala sa Prof. Radková   
 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/4 bolo schválené. 
                  

Bod 5 

VZN č. 55/2015 O miestnom poplatku za komunálny odpad 

 

ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a 
drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 52/2014. Toto všeobecne záväzné 
nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2016.  Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 

v obci Smolenice a na internetovom sídle obce: 24. 11. 2015 

 

Uznesenie VIII/5   

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN č. 55/2015 o miestnom poplatku za komunálny 
odpad.    

  

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      7 

Za:       7 

Proti:       0 

Zdržal sa:      0  

 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/5 bolo schválené. 
 

Bod 6 

 

VZN č.56/2015 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší VZN č.51/2014 
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ktorým sa ruší a dopĺňa VZN č. 51/2014 o dani z nehnuteľnosti. Toto všeobecne záväzné 
nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v 
obci Smolenice a na internetovom sídle obce: 24. 11. 2015 

Uznesenie VIII/6   

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje VZN č. 56/2015 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší 
VZN č.51/2014 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:      7 

Za:       7 

Proti:       0 

Zdržal sa:      0  

 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/6 bolo schválené. 
 

 

 

Bod 7 

VZN č. 57/2015  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice  

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v Obci Smolenice dňa 25. 11. 2015. Toto 
všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016 

Uznesenie VIII/7   

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  VZN č. 57/2015 o  určení miesta a času zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Smolenice. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      7 

Za:       7 

Proti:       0 

Zdržal sa:      0  

 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/7 bolo schválené. 
 

 

 

Bod 8 

Dodatok č. 1/2015 k VZN o dani za psa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné 
nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území Obce Smolenice  

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice a na internetovom sídle obce 24. 
11. 2015. Tento Dodatok k všeobecnému záväznému nariadeniu, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území Obce Smolenice 
nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 
 

Uznesenie VIII/8   

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  Dodatok č. 1/2015 k VZN o dani za psa, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území 
Obce Smolenice.  

http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/navrh-vzn-zapis-do-zs.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/navrh-vzn-zapis-do-zs.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/vzn-dane.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/vzn-dane.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/vzn-dane.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/vzn-dane.pdf
http://smolenice.com/html/images/vzn/2015/vzn-dane.pdf
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Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      7 

Za:       7 

Proti:       0 

Zdržal sa:      0  

 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/8 bolo schválené. 
 

Bod 9 

Rozpočtové opatrenie č. 7 

Ing. Anna Lošonská prečítala  na požiadanie starostu rozpočtové opatrenie č. 7.  
Prof. Radková a Ing. Janiga navrhli úpravu predneseného návrhu. Navrhli, aby bola položka 
Vítanie jari  v sume 150 € ponechaná v kultúrospoločenských akciách .   
Po zapracovaní  tejto úpravy dal starosta o rozpočtovom opatrení č. 7 hlasovať. 
Rozpočtové opatrenie č. 7 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

Uznesenie VIII/9   

 

    

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  7. rozpočtové opatrenie.  
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      7 

Za:       7 

Proti:       0 

Zdržal sa:      0  

 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/9 bolo schválené. 
 

 

 

 

 

Bod 10 

Schválenie predloženia ŽoNFP na RO pre OP KŽP (Operačný program Kvalita 
životného prostredia) v znení: 

- Schválenie 5% spoluúčasti obce na projekte   
- názov projektu: Splašková kanalizácia Smolenice 

- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z 
celkových oprávnených výdavkov je 93000 € 

- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC121/122-2015 

 

 

Uznesenie VIII/10   

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  tak ako bolo prečítané : 
- schválenie 5% spoluúčasti obce na projekte   
- názov projektu: Splašková kanalizácia Smolenice 

- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov je 93000 € 

- kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC121/122-2015 
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Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      7 

Za:       7 

Proti:       0 

Zdržal sa:      0  

 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/10 bolo schválené. 
 

Bod 11 

Schválenie preklenovacieho úveru vo výške 280105€ pre projekt „Obnova verejného 
osvetlenia v obci Smolenice“ 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe prijatia preklenovacieho úveru 
v sume 280 105,- € na obnovu verejného osvetlenia v obci. O prijatí úveru rokovala finančná 
komisia, ktorá odporučila prijať úver od financujúcej banky VÚB a.s., za nasledovných 
podmienok podľa ponuky. 
K prijatiu úveru sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka Obce Smolenice, ktorá v súlade 
s ustanovením § 17 zákona č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov, ktorá preskúmala zákonom stanovené podmienky na prijatie 
úveru, pričom konštatovala, že zákonom stanovené podmienky na prijatie úveru Obcou 
Smolenice sú splnené. 
 

Na základe uvedených skutočností starosta obce navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo 
nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. berie na vedomie 

 

správu hlavnej kontrolórky Obce Smolenice k prijatiu návratných zdrojov 
financovania, podľa ktorej boli podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania 
vo výške 280 105,- € splnené. 
 

B. schvaľuje 

 

- v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov prijatie úveru od VÚB a.s. v sume 280 105,- € 
na účely zabezpečenia financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia v Obci 

Smolenice za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve 

- vystavenie vlastnej blankozmenky na rad na účely zabezpečenia pohľadávky banky 
z prijatého úveru 

 

C. poveruje 

 

starostu obce na dojednanie konkrétnych podmienok úverovej zmluvy a podpis úverovej 
zmluvy s bankou. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      7 

Za:       7 

Proti:       0 

Zdržal sa:      0  

 



Strana 8 z 10 
 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/11 bolo schválené. 
 

 

Bod 12 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na I.polrok 2016 

 

Ing. Janu Púchla, kontrolórka,  prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

Poslankyňa Petrovičová navrhla, aby kontrolórka do plánu činnosti zahrnula aj kontrolu 

čerpania dotácií spoločenským organizáciám za rok 2015. 
 

    

Uznesenie VIII/12   

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavého kontrolóra 
obce Smolenice na I.polrok 2016. 

 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      7 

Za:       7  

Proti:       0 

Zdržal sa:      0  

 

 

 

 

Bod 13 

Schválenie sobášnych dní a občianskych obradov 2016 

 

 

Uznesenie VIII/13   

 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje sobášne dni a občianske obrady na rok 2016. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      7 

Za:       7 

Proti:       0 

Zdržal sa:      0  

 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/13 bolo schválené. 
 

Bod 14 

Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu 

 

Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie Správu nezávislého audítora Obecnému 
zastupiteľstvu.  
 

Prítomní:      7 

Za:       7 

Proti:       0 

Zdržal sa:      0  

 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VIII/13 bolo schválené. 
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Bod 15 

Rôzne 

 

- Ing. Janiga požiadal, či by politické strany nemohli mať určené miesto v obci na 

predvolebnú kampaň? Starosta to zhodnotil, že je pripravené miesto, kde všetky 
kandidujúce strany dostanú podľa zákona rovnaký priestor pre svoju prezentáciu. 

- Poslanec Zárecký sa pýtal, či je pripravený plán zimnej údržby? Starosta - zmluva je 

pripravená s PD Smolenice a vlastnými silami, materiál na posyp navezený, 
zastrešený, priebežne ešte budeme dopĺňať podľa požiadaviek a operatívne riešiť 
problémy 

 

Bod 16 

Diskusia 

 

- pani Zaťková sa pýtala, či sa nebudú zvyšovať dane?  
Dane zostávajú takmer identické 

- Ing. Janiga dotaz na informáciu ohľ. Cesty II/502 cez Neštich 

Starosta konštatoval, že VO na cestu realizuje VÚC, obec nemá informácie 

- Starosta zhodnotil, že sa finalizujú parkoviská na hlavnej ceste od Halenára po 
križovatku Trnavská 

- Ing. Janiga konštatoval, že na železničnej stanici Smolenice je v dezolátnom stave 
autobusová zastávka a aj priestor okolo stanice. 

Starosta spomenul, že v dotazníkoch poslancov, ktoré vyhodnocoval, bola od 
poslancov malá priorita na žel. Stanicu a úpravu okolia. Bolo by potrebné toto 
prehodnotiť a vyčleniť financie aj pre túto dôležitú vstupnú bránu do obce. 

- Občania sa dotazovali na Zberný dvor 
Starosta podal informáciu, že okolo pozemkov na zberný dvor už prebehlo niekoľko 
rokovaní, ďalej čakáme na vhodnú výzvu na zberné dvory, nakoľko približný rozpočet 
na zberný dvor je okolo 350-400-tis. EUR. 

- Ing. Petrovičová – požadovala informácie o pripravovanej kanalizácie – či bude 
posudok, či sa vylepšia doterajšie problémy s kanalizáciou 

Starosta- vybudovanie novej kanalizácie sa rieši cez pôvodný projekt budovali by sa 

vetvy, ktoré nie sô doteraz vybudované 

- Ing. Lengyel – poukázal na zlú situáciu kanalizácie v Smolenickej Novej Vsi  

Starosta- toto rieši TAVOS formou opráv -robené náfuky na kanalizácie a výkonnejšie 
čerpadlá 

- Pán Križan – opätovne vyslovil požiadavku, kedy príde k odpredaju nájomných 
bytov? 

Odpoveď starostu:  v súčasnosti nie je to reálne, ale tou myšlienkou sa zaoberáme 

- Pán Križan: vyslovil požiadavku o zavedení miestneho rozhlasu pred 6 bytovku 

Starosta preverí a dá návrh do rozpočtu 

 

 

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. 
Rozpočtové opatrenie č. 7  je prílohou tejto zápisnice. 
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V Smoleniciach 10.12.2015 

Zapísala: Ing. Anna Lošonská 

                                                                                      

Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz  

                      Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala 

 

 

 

 

 

                                                                                       Anton Chrvala v.r. 

                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


