
 

 

Zápisnica 
z  VI. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 11.októbra 2017  
 

Miesto: Hasičská zbrojnica Smolenice                        

 

Prítomní: 
              Starosta obce  a 9  poslancov  obecného zastupiteľstva. 
              
Ospravedlnení: p. Polák, p. Holkovič 

    

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 9 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 

Program zasadnutia: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Schválenie Územného plánu obce Smolenice 

5. Rôzne 

6.      Diskusia 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:       9    
- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 

Uznesenie VI/1 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 11. 10. 2017. 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporúčil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:     Ing. Svetlana Petrovičová 

            člen:                              Radoslav Horník 

            overovateľ zápisnice:   Mgr. Tomáš Mráz 

            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena  Hirnerová 

 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       9    
- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
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Uznesenie VI/2 
    Obecné zastupiteľstvo   
a/zvolilo :              
            Návrhovú komisiu v zložení: 

 predseda:        Ing. Svetlana Petrovičová 

 člen:                                Radoslav Horník 

b/ určilo: 
            za overovateľa  zápisnice:  Mgr. Tomáša  Mráza 

a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach  Alenu Hirnerovú. 
 
Starosta skonštatoval, že Uznesenie VI/2 bolo schválené. 

 
 
Bod 3  

Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 19.9.2017 

 

Tento bod brali poslanci  na vedomie. 

Z predchádzajúce verejného zasadnutia nevzišli žiadne úlohy. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       9    
- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 

Uznesenie VI/3    

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ 

zo dňa 19.9. 2017. 

 

Bod 4 

Schválenie Územného plánu obce Smolenice 

Všetky potrebné podklady k schváleniu poslanci dostali v predstihu emailom.  

Starosta prečítal uznesenie tak, ako ho poslanci  schvaľovali jednotlivo za každý bod: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach 

A) berie na vedomie 

Správu o spracovaní Územného plánu obce Smolenice.  

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       9    
- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 

B) súhlasí 
so spôsobom vyhodnotenia pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného 
plánu obce, ktorých prehľad tvorí prílohu tohto uznesenia. 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       9    
- za:               8             

- proti:           0        

- zdržal sa:     1 – p. Janiga  
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C) schvaľuje 

1. podľa § 4, ods. 3, písmeno j) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov (zákon o obecnom zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (Stavebný zákon) Územný plán obce Smolenice. 

2. V zmysle §-6 a §-11, ods. 4, písm. g) Zákona o obecnom zriadení a v zmysle §     27 

ods. 3 Stavebného zákona Všeobecne záväzné nariadenie obce Smolenice č. 67/2017, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Smolenice.  

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       9    
- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 

 

Uznesenie VI/4 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach 

 

A) berie na vedomie 

Správu o spracovaní Územného plánu obce Smolenice  

 

B) súhlasí 
So spôsobom vyhodnotenia pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu Územného 
plánu obce, ktorých prehľad tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

C) schvaľuje 

1. podľa § 4, ods. 3, písmeno j) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov (zákon o obecnom zriadení), § 26 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (Stavebný zákon) Územný plán obce Smolenice 

2. V zmysle §-6 a §-11, ods. 4, písm. g) Zákona o obecnom zriadení a v zmysle §     27 

ods. 3 Stavebného zákona Všeobecne záväzné nariadenie obce Smolenice č. 67/2017, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Smolenice 

 

 

Bod 5  

Rôzne  

 

- V bode rôzne sa starosta  poďakoval pánovi Viliamovi Bartoňovi za včasné nahlásenie 
požiaru na Ulici Lesnej, čím zabránil ďalším škodám na majetku a životoch občanov. Taktiež  
vyzdvihol prácu našich dobrovoľných hasičov, ktorí medzi prvými hasili tento požiar 
a následne robili kontrolu nad požiariskom. Skonštatoval, že aj tu sa ukazuje, aká je potrebná 
všímavosť  občanov a potreba dobrovoľníctva na úseku požiarnej ochrany. 

- Opätovne žiadal občanov, aby dôkladne separovali odpad, aby vhadzovali odpad do          
nádob určených na konkrétny odpad a nevhadzovali odpad tam kam nepatrí, čím nám 
všetkým vznikajú náklady na dodatočnú separáciu.  

- Na záver starosta poďakoval pánu Horníkovi a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 
Územného plánu a taktiež poslancom súčasným a aj poslancom v predchádzajúcom volebnom 
období. 

- p.p. Horník – opätovne poďakoval za spoluprácu pri tvorbe a schvaľovaní ÚP, 
- p.p. Janiga – chýbal mu na verejnom zasadnutí niekto zo zhotoviteľov ÚP, vyjadril     

spokojnosť,  že ÚP je schválený, 
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- p.p. Zárecký – upozornil na nevyhovujúci stav cesty na ul. Pod Molpírom, doporučil 
urobiť revíziu rozkopávok(zistenie skutkového stavu) a upozorniť stavebníkov na 
vrátenie cesty do pôvodného stavu po dokončení prác, +veľká jama je pri kostole 
v smere na zámok 

 

Bod 6 

Diskusia 

 

- p. Frkala – reagoval tiež na stav miestnych komunikácií po rozkopávkach, informoval 
sa na stav na dokončovacích prácach na II. etape cesty 2/502 v Smolenickej Novej 

Vsi, 

- p.p. Horník – informoval stave prebiehajúcich prác a o predbežnom termíne 
kolaudácie (20.10.2017 – kontrola stavu a kolaudácia so závadami) .   

 

Zvukový záznam je uložený na internetovej stránke obce Smolenice ako príloha tejto 
zápisnice. 
Použitá skratka: p.p. –  pani poslankyňa/ pán poslanec 

Táto zápisnica má textové prílohy: 

Príloha č. 1 – Zásady a regulatívy Územného plánu obce Smolenice 

Príloha č.2 – Výkresová dokumentácia 

 

Prezenčné listiny sú prílohou tejto zápisnice na OcÚ. 
 

           

 

 

          Anton Chrvala 

                                                                                                  starosta obce  

 

V Smoleniciach , 11.10.2017 

Zapísala: Alena Hirnerová                                                                                      

 

 

 

Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz                    
 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala, je umiestnený na obecnej webstránke. 


