
 

 

Zápisnica  
zo  VII.  verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 15.10.2015 

 

Miesto: KSD Smolenická Nová Ves                                                          Dňa:  15.10.2015 

 

Prítomní: 
              Starosta obce  a 10  poslancov  obecného zastupiteľstva 

              Ospravedlnení poslanci:  Michal Holkovič  

                                                       

   

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.            

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 10 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 

Program  zasadnutia: 

1 Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Plnenie úloh z V. verejného zasadnutia 

4. Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na r. 2015-2020 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

 

Na základe mailovej žiadosti kontrolórky obce Ing. Jany Púchlej zo dňa 12.10.2015 navrhol 

starosta do programu zahrnúť alší bod, a to Správa o výsledku následnej finančnej kontroly.  
 

Na základe návrhu predsedu finančnej komisie Ing. Petra Križana navrhol starosta doplniť 

program  zasadnutia o bod – 6.rozpočtové opatrenie. 
 

 

Predložil upravený program zasadnutia v tomto znení: 
 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Plnenie úloh z V. verejného zasadnutia 

4. Schválenie plánu PHSR 

5. Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na r. 2015-2020 

6. 6.rozpočtové opatrenie 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

    

Uznesenie VII/1 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach  s c h v a ľ u j e upravený program VII. 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       10 

Za:       10  

Proti:       0 

Zdržal sa:     0   
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Starosta konštatoval, že uznesenie VII/1 bolo prijaté a upravený program zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva schválený. 
             

 

Bod 2  

Voľba návrhovej komisie 

Starosta prečítal zloženie  návrhovej  komisie: 
 

 

predseda:       Ing.Ondrej Repa 

           člen:                               Mgr. Tomáš Mráz 

          overovateľ zápisnice:      Ing. Svetlana Petrovičová 

          zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach Alena Hirnerová 

 

 

 Uznesenie VII/2 

 

    Obecné zastupiteľstvo   
a/volí :  
             

            Návrhovú komisiu v zložení: 
predseda:       Ing. Ondrej Repa 

           člen:                               Mgr. Tomáš Mráz 

b/ určuje: 
            za overovateľa  zápisnice:  Ing. Svetlana Petrovičová 

 

a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach  Alenu Hirnerovú 

Starosta dal hlasovať.  
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       10 

Za:       10  

Proti:       0 

Zdržal sa:     0   

  

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VII/2 bolo schválené. 
 

 

Bod 3 

Plnenie úloh z V. verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.8.2015 

 

Starosta obce a zástupca starostu stručne poinformovali o prebiehajúcich akciách a vyjadrili 

sa k otázkam a pripomienkam z V. a  aj VI. mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva: 
- presun praniera – pamiatkový úrad ponúka iné riešenie, spolupráca pri realizácii 
a následnom umiestnení, Projekt Zelená dedina,  

- priekopy pri ceste – Cesty Nitra budú robiť reklamácie v 1.-2.novembrovom týždni,  
- čistenie roštov na Trnavskej ul. – priebežne sa realizuje, 

- p. Franeková dostala vyjadrenie – výrobná hala p.Hostín, 

- termín dokončenia chodníkov – po kaštieľ - 31.12.2015.   

 Starosta oznámil, že bod 3 sa berie len na vedomie a dal hlasovať.  
Uznesenie VII/3 

 



Strana 3 z 5 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       10 

Za:       10  

Proti:       0 

Zdržal sa:     0   

  

 

Starosta skonštatoval, že Uznesenie VII/3  bolo zobraté na vedomie. 

 

Bod 4 

Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2020 ( alej PHSR) 
 

Starosta skonštatoval, že  24.augusta  2015  poslancom prvýkrát poslal mailom  PHSR obce 
na roky 2015-2020, aby  si ho preštudovali a mohli pripomienkovať.  23.septembra 2015   
poslal znovu mailom  na základe pripomienok už upravený plán .  
PHSR bol uverejnený  taktiež na úradnej  stránke obce, kde si ho mohli občania pozrieť 
a pripomienkovať do 30.septembra  2015.   
      

Starosta dal hlasovať. 
 

Uznesenie VII/4 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:      0 

 

Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schvaľuje Uznesenie VII/ 4 - 

Schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2020 obce Smolenice.  

 

                                  

Bod 5 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly  
 

Starosta vyzval kontrolórku obce Ing. Janu Púchlu, aby prečítala Správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly. 
Diskusia ku kontrole: 

- občerstvenie z dotácií,  
- úhrada cestovného z dotácií (kniha jázd, cestovné príkazy). 
 

 Starosta skonštatoval, že tento bod sa berie na vedomie a  dal hlasovať. 
 

Uznesenie VII/5 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:      0 

 

Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice berie na vedomie  Uznesenie 

VII/ 5 - Správa o výsledku následnej finančnej kontroly.  
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Bod 6 

6. rozpočtové opatrenie 

 

Starosta vyzval Ing. Annu Lošonskú, aby prečítala navrhované 6.rozpočtové opatrenie. 

Diskusia: 

- Ing. Polák nesúhlasí s presunom sumy 80,- € na školenie kontrolórky. 

 

Starosta dal hlasovať. 
 

Uznesenie VII/6 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   10 

Za:    9 

Proti:   0 

Zdržal sa:      1 – Ing. Polák 

 

Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schvaľuje Uznesenie VII/ 6 - 

6. rozpočtové opatrenie.  

  

 

Bod 7 

Rôzne 

 

Starosta pripomenul, že do 30. októbra 2015 je možné podať si  písomne na obecnom úrade 
Žiadosť o dotáciu, podmienky upravuje  VZN č. 48/2013. 
Informoval o prebiehajúcich prácach v ZŠ Smolenice – podlahy, telocvičňa, MŠ. 
P.Horník informoval o troch výzvach z fondov: 

- realizácia osvetlenia, 
- rekonštrukcia existujúcej a vybudovanie novej kanalizácie, 
- projekt Zelená dedina.  

alej informoval o II. etape rekonštrukcie cesty 502, prácach na kanalizácii v ZŠ Smolenice. 

Ing. Radková – upozornila na potrebu vybudovania bezbarierových vstupov na chodník na ul. 
Štúrovej. 
 

Starosta ukončil oficiálnu časť zasadnutia a vyzval na diskusiu. 

 

Bod 8 

Diskusia 

 

p. Podstrelená:  
- územný plán – zmena funkčného využitia – cukráreň 

- p. Horník: termín streda 21.10.2015 o 18,00 hod. môže zavolať p. Podstrelená a dostane 

vyjadrenie poslancov od p. Horníka, 
starosta: 

- informoval o pridelení hasičského vozidla, 
p. Denkócy:  
- reagoval na jednotlivé body zasadnutia.  
 

    

Starosta obce po akoval prítomným za účasť a ukončil verejné zasadnutie.  
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Zvukový záznam z diskusie je uložený na internetovej stránke obce Smolenice ako príloha 
tejto zápisnice. 
Táto zápisnica obsahuje  textové prílohy: 
Príloha č. 1:  
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 

Príloha  č. 2: 
6. rozpočtové opatrenie 

 

Prezenčná listina je prílohou tejto zápisnice. 
 

           

V Smoleniciach , 15.10.2015 

Zapísala: p. Alena Hirnerová 

                                                                                      

Overovateľka: Ing. Svetlana Petrovičová                   ...........................................  
 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala 

 

 

 

 

 

                                                                                       Anton Chrvala 

                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 


