Zápisnica

zo VI. mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 10.9.2015
Miesto: Požiarna zbrojnica v Smoleniciach

Dňa: 10.09.2015

Prítomní:
Starosta obce a 7 poslancov obecného zastupiteľstva
Ospravedlnení poslanci: Ing. Peter Križan – prišiel pred záverom, až po hlasovaní
Michal Holkovič
Ing. Vladimír Polák
Prof.Ing.Libuša Radková, PhD.
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.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie textu uznesenia pre projekt "Obnova verejného osvetlenia v obci Smolenice"
4. 5. rozpočtové opatrenie - spoluúčasť na projekt "Obnova verejného osvetlenia v obci
Smolenice"
5. Rôzne
6. Diskusia
Na základe návrhu poslankyne Ing. Svetlany Petrovičovej doplnil starosta 5. bod programu
zasadnutia o ďalšie rozpočtové opatrenie – presun 600,- € z položky odmeny poslancov do ZŠ
s MŠ ako účelový presun na nákup matracov do detských postieľok v materskej škole .
Bod 1
Schválenie programu
Starosta dal hlasovať o schválení programu s doplneným bodom v nasledovnom znení:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie textu uznesenia pre projekt "Obnova verejného osvetlenia v obci Smolenice"
4. 5. rozpočtové opatrenie :
a) spoluúčasť na projekt "Obnova verejného osvetlenia v obci Smolenice"
b) presun 600,- € z položky odmeny poslancov do ZŠ s MŠ ako účelový presun na nákup
matracov do detských postieľok v materskej škole
5. Rôzne
6. Diskusia

Uznesenie VI/1

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach
s c h v a ľ u j e upravený program VI. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Smoleniciach.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

Starosta konštatoval, že uznesenie bolo prijaté a upravený program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva schválený.

Bod 2
Voľba návrhovej komisie
Starosta prečítal zloženie návrhovej komisie:
predseda:
Ing. Ondrej Repa
členovia:
Mgr. Tomáš Mráz, Tibor Lančarič
overovateľka zápisnice: Ing. Svetlana Petrovičová
zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach Alena Hirnerová

Uznesenie VI/2
Obecné zastupiteľstvo
a/volí :
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:
Ing. Ondrej Repa
členovia:
Mgr. Tomáš Mráz, Tibor Lančarič
b/ určuje:
za overovateľov zápisnice: Ing. Svetlana Petrovičová
a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Alenu Hirnerovú
Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
7
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Starosta skonštatoval, že Uznesenie VI/2 bolo schválené.

Bod 3
Schválenie textu uznesenia pre projekt "Obnova verejného osvetlenia v obci Smolenice"
Starosta prečítal návrh a skonštatoval, že návrh bol vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na
internetovej stránke obce dňa 27.8.2015 a zaslaný poslancom .
Návrh textu uznesenia:
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a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Obnova verejného osvetlenia v obci Smolenice“, ktorý je realizovaný „obcou Smolenice“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
Starosta dal hlasovať.

Uznesenie VI/3
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
7
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Starosta skonštatoval, že Uznesenie VI/3 bolo schválené.
Bod 4
5. rozpočtové opatrenie
Starosta predložil 5. Rozpočtové opatrenie s dvomi presunmi a to:
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci:
Presun z položky rozpočtu:
04.5.1. 717001 Nešpecifikované investičné akcie do
položky rozpočtu: 06.4.0. 716000 - Projekt obnova verejného osvetlenia v obci
Smolenice vo výške 15.000,- €.
b) presun 600,- € z položky odmeny poslancov do položky ZŠ s MŠ ako účelový presun na
nákup matracov do detských postieľok v materskej škole.
Starosta dal hlasovať o návrhu.

Uznesenie VI/4
Výsledky hlasovania:
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
Presun z položky rozpočtu:
04.5.1. 717001 Nešpecifikované investičné akcie do
položky rozpočtu: 06.4.0. 716000 - Projekt obnova verejného osvetlenia v obci
Smolenice vo výške 15.000,- €.
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0
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b) presun 600,- € z položky odmeny poslancov do položky ZŠ s MŠ ako účelový presun na
nákup matracov do detských postieľok v materskej škole
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

7
7
0
0

Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schvaľuje Uznesenie VI/ 4 5.rozpočtové opatrenie a to:
a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci a to:
Presun z položky rozpočtu:
04.5.1. 717001 Nešpecifikované investičné akcie do
položky rozpočtu: 06.4.0. 716000 - Projekt obnova verejného osvetlenia v obci
Smolenice vo výške 15.000,- €.
b) presun 600,- € z položky 01.1.1. 637261 odmeny poslancov do ZŠ s MŠ ako účelový
presun na nákup matracov do detských postieľok v materskej škole.
Bod 5
Rôzne
p. Horník – informoval o:
- novom Operačnom programe cez funkčné fondy dotované vládou na rekonštrukciu starej
a dostavbu novej kanalizácie, prípadne vodovodu , máme ešte platné stavebné povolenie,
preto obec podala žiadosť - max. príspevok do 3 mil. €,
- prácach v ZŠ s MŠ (podlahy, kanalizácia v telocvični),
- II. etapa rekonštrukcie cesty II/502 – požiadavky rodiny Kováčovej sa v plnej miere
zamietajú,
- revitalizácii – úsek od stánku PNS po kaštieľ – navrhuje dať výpoveď T-PRESS spol.s r.o.,
lebo stánok čiastočne zasahuje do rekonštrukcie chodníka v rámci revitalizácie a pôsobí
rušivým dojmom; v rámci projektu „Zelená dedina“ chceme požiadať o finančné prostriedky
aj na druhú stranu (za autobusovou zastávkou),
p. starosta – informoval o:
- prekládke praniera,
- výkopových prácach, ktoré prebiehajú v obci na položenie nových optokáblov,
- porucha vody na Trnavskej ulici,
- zrezanie lipy na cintoríne v Smolenickej Novej Vsi – havarijný stav.
Starosta ukončil oficiálnu časť zasadnutia a otvoril diskusiu.

Bod 6
Diskusia
- p. Jurovatý – oprava strechy na Požiarnej zbrojnici,
- p. Gajdová – upozornila na rošty na Trnavskej ulici a potrebu ich pravidelného čistenia,
- p. Baránek - vyjadril svoj názor, že cesty Nitra neodviedli kvalitnú prácu pri rekonštrukcii I.
etapy, priekopy pri ceste
- p. Horník – v druhej polovici septembra 2015 budú pracovníci Cesty Nitra opravovať
závady na priekopách pri ceste,
p. Zárecký – ul. Krátka – protipovodňové opatrenia.
Strana 4 z 5

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 obsahuje 2 textové prílohy:
Príloha č. 1: Návrh textu uznesenia pre projekt „Obnova verejného osvetlenia v obci
Smolenice“
Príloha č. 2: 5. rozpočtové opatrenie
Prezenčná listina je prílohou tejto zápisnice.
V Smoleniciach , 10.09.2015
Zapísala: p. Alena Hirnerová
Overovateľka: Ing. Svetlana Petrovičová

...........................................

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala

Anton Chrvala
starosta obce
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