Zápisnica

z VI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 15.12.2016
Miesto: KD Smolenice
Prítomní:
Starosta obce a 7 poslancov obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnení poslanci: Michal Holkovič, Radoslav Horník, Ing. Peter Križan,
Ing. Vladimír Polák
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ
Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2017
Schválenie rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019
Rozpočtové opatrenie č.5
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Smolenice
VZN o dani z nehnuteľnosti
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Smolenice
VZN o udeľovaní Čestného občianstva Obce Smolenice, Ceny Obce Smolenice a
Ceny starostu Obce Smolenice
Správa kontrolórky obce k vykonaným kontrolám
Zásady odmeňovania poslancov
Schválenie sobášnych termínov 2017
Rôzne
Diskusia

Výsledky hlasovania:
- prítomní:
- za:
- je niekto proti:
- zdržal sa niekto hlasovania:

7
7
0
0

Uznesenie VI/1
Obecné zastupiteľstvo schválilo program
v Smoleniciach dňa 15. decembra 2016.

VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Bod 2
Voľba návrhovej komisie
Starosta prečítal zloženie návrhovej komisie:
predseda:
Ing. Svetlana Petrovičová
člen:
Pavol Zárecký
overovateľ zápisnice:
Mgr. Tomáš Mráz
zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach Ing. Anna Lošonská
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
- za:
- je niekto proti:
- zdržal sa niekto hlasovania:

7
7
0
0

Uznesenie VI/2
Obecné zastupiteľstvo
a/zvolilo :
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:
Ing. Svetlana Petrovičová
člen:
Ing. Ondrej Repa
b/ určilo:
za overovateľa zápisnice: Mgr. Tomáša Mráza
a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Ing.Annu Lošonskú
Starosta skonštatoval, že Uznesenie VI/2 bolo schválené.

Bod 3
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 10.10.2016
Tento bod zobrali poslanci na vedomie.
Kontrola plnenia úloh z V. verejného zasadnutia OZ tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
-Poslanec Janiga žiadal ako starosta oslovil Políciu Trstín. Vyjadrenie bolo zaslané emailom
p. Janigovi dňa 28.11.2016.
-Poslankyňa Petrovičová žiadala o zaslanie RO č.4 do ZŠsMŠ po položkách. Toto bolo
zrealizované a odoslané.
-Z diskusie občanov p. Štrbka žiadal aby sme niečo urobili s pálením v obci. Touto úlohou bol
poverený predseda komisie poriadku pri OZ p. Lančarič, po informáciách z OR hasičského
zboru nám bolo vysvetlené že kontroly môžu robiť len hasiči.
-P. Zaťková, možnosť reštaurovania Pomníka padlým (jednu ponuku už máme, ešte chceme
osloviť jedného reštaurátora).
- P. Radková požadovala pracovnú náplň školníka (odoslané emailom poslancom).
Na ostatné otázky bolo odpovedané priamo na verejnom zasadnutí
Výsledky hlasovania:
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- prítomní:
- za:
- je niekto proti:
- zdržal sa niekto hlasovania:

7
7
0
0

Uznesenie VI/3
Starosta skonštatoval, že poslanci zobrali na
z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 10.10.2016.

vedomie

Kontrolu

plnenia

úloh

Bod 4
Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2017
Tento bod brali poslanci na vedomie.
Tento bod tvorí textovú prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Starosta obce vyzval kontrolórku obce Ing. Janu Púchlu, aby prečítala Stanoviska
kontrolórky obce k rozpočtu obce na rok 2017. Kontrolórka odporúča pripravený návrh
rozpočtu schváliť. Starosta v skratke oboznámil poslancov s poslednými úpravami.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
7
- za:
7
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
0
Uznesenie VI/4
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanoviska kontrolórky obce k rozpočtu obce na
rok 2017.

Bod 5
Schválenie rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019
Návrh rozpočtu visel na úradnej tabuli a bol aj vyvesený na webstránke obce od 30.11.2016
Pripomienky od občanov neboli žiadne. Posledná úprava bola poslancom odoslaná emailom
dňa 13.12.2016.
Rozpočet tvorí textovú prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Výsledky hlasovania
- prítomní:
7
- za:
7
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
0
Uznesenie VI/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce na rok 2017 s výhľadom na roky 20182019 bez výhrad.
Bod 6
Rozpočtové opatrenie č.5
Rozpočtové opatrenie tvorí textovú prílohu č. 3 tejto zápisnice.
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Výsledky hlasovania:
- prítomní:
7
- za:
7
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
0
Uznesenie VI/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.5
Bod 7
VZN č. 63 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Smolenice
Starosta informoval, že v tomto VZN ide len o textové úpravy. Bol odstránený text:
„vyhláška platná od 01.01.2017“, je upresnený zber elektra, zber malých spotrebičov a
tužkových batérií do E-boxu na úrade a upresnený objem nádob na bio odpad zo záhrad.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
7
- za:
7
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
0
Uznesenie VI/7
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 63 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice.
Bod 8
VZN č. 61 o dani z nehnuteľnosti
Musíme zo zákona znížiť rozdiel medzi najvyššou a najnižšou sadzbou na 10-násobok. V
roku 2016 bol násobok 18,25 a úpravou v r.2017 to bude 16,65.
Aby sme to dosiahli, bude upravená sadzba za rodinné domy z 0,08 na 0,09 a pre
podnikateľov z 1,46 na 1,50 €.
Zjednotila sa sadzba za nadzemné podlažia na 0,04 € za každé podlažie (pôvodne boli dve
sadzby 0,06 a 0,04).
Suma dane, ktorá sa nebude platiť sa z 1,-€ zvýši na 2,-€, pretože poštovné za jednu
doporučenú zásielku je 1,55 €.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
7
- za:
7
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
0
Uznesenie VI/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 61 o dani z nehnuteľnosti.
Bod 9
VZN č. 62 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Smolenice
Podstatná zmena je v poplatku. Od 01.januára 2017 musí obec zabezpečiť zber biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad a cintorínov. Po predbežnom prepočítaní nákladov
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spojených s uskladnením a odvozom bioodpadu (ročne to predstavuje na 1 obyvateľa cca
8,60€) a po odrátaní alikvotnej čiastky za triedený zber (ročne cca 4,60€ na obyvateľa). Bola
na základe toho upravená denná sadzba z 0,053 € na 0,064 €. Ročný poplatok bude potom
23,36€ na osobu, čo predstavuje ročné zvýšenie o 3,97€ na osobu na rok (alebo cca 33 centov
na mesiac).
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
7
- za:
7
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
0
Uznesenie VI/9
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 62 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Smolenice.
Bod 10
VZN č. 64 o udeľovaní Čestného občianstva Obce Smolenice, Ceny Obce Smolenice a
Ceny starostu Obce Smolenice
Návrh tohto VZN poslal starosta emailom všetkým poslancom.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
7
- za:
7
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
0
Uznesenie VI/10
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 64 o udeľovaní Čestného občianstva Obce
Smolenice, Ceny Obce Smolenice a Ceny starostu Obce Smolenice.
Bod 11
Správa kontrolórky obce k vykonaným kontrolám
Tento bod berú poslanci na vedomie.
Starosta obce vyzval kontrolórku obce Ing. Janu Púchlu, aby prečítala správu.
Táto správa tvorí textovú prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Poslanec P. Janiga sa vyjadril k správe, že bola zaslaná neskoro (menej ako 3dni) a nemal
možnosť sa jej dostatočne venovať a tvrdil, že v roku 2013 sa určite zásady neschvaľovali len
na rok 2013, ale aj na ďalšie obdobie.
Poslankyňa S. Petrovičová sa vyjadrila k poslaneckej odmene a požaduje vyjadrenie
obecného právnika k uvedenej problematike odmeňovania poslancov.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
7
- za:
4
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
3 (poslanci Janiga, Mráz a Radková)
Uznesenie VI/11
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu kontrolórky obce k vykonaným kontrolám.
Bod 12
Zásady odmeňovania poslancov, predsedov komisií a členov komisií OZ - neposlancov.
Návrh týchto zásad poslal starosta obce poslancom mailom 12.12.2016.
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Bol predmetom aj pracovných zasadnutí a pripravovaný finančnou komisiou.
Zásady odmeňovania tvoria textovú prílohu č. 5 tejto zápisnice.
Poslanec Janiga konštatoval, že z poslancov robíme zamestnancov, poslanec by mal byť
odmeňovaný, za to, že robí výkon mandátu poslanca nielen na zastupiteľstve. Navrhol, aby sa
uvedené zásady prijali, ale obratom aby sa pripravili a schválili zásady odmeňovania
kvalitnejšie, s uvedenými sa nestotožňuje.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
7
- za:
5
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
2 (poslanci Janiga a Radková)
Uznesenie VI/12
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov OZ, predsedov komisií
a členov komisií OZ - neposlancov.
Bod 13
Schválenie sobášnych termínov pre rok 2017
Starosta prečítal navrhnuté navrhnuté sobášne termíny pre rok 2017 – textová príloha č.6
tejto zápisnice.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
7
- za:
7
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
0
Uznesenie VI/13
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášne termíny pre rok 2017.
Bod 14
Rôzne
Poslanec Janiga navrhol, aby sme schválili čestné občianstvo vdp. Miloslavovi Mrvovi za
zásluhy zviditeľnenia Smoleníc.
Na návrh poslanca Petra Janigu dal starosta hlasovať o udelenie čestného občianstva Obce
Smolenice vdp. Miloslavovi Mrvovi.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
7
- za:
7
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:
0
Uznesenie VI/14
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie Čestného občianstva vdp. Miloslavovi Mrvovi.
Starosta:
- poďakoval novovzniknutému OZ Neštišané v SNV za Mikuláša a členom kultúrnej komisie
za prípravu Mikuláša v Smoleniciach,
- oboznámil s termínom kultúrnych podujatí v obci,
- podal informáciu a citáciu z Trnavského hlasu k rekonštrukcii cesty II/502 cez našu obec
v mesiaci máj,
- podal presnú časovú informáciu k rekonštrukcii chodníka na Trnavskej vedľa KD,
Poslanci:
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- poslankyňa Radková požadovala, aby pripomienky poslancov boli riadne zapísané
v zápisnici v rozprave, nakoľko sa poslanci k týmto problémom vrátia,
- poslanec Zárecký konštatoval, aby sme verejné zasadnutia robili v menších a vykúrenejších
priestoroch obce.
Starosta ukončil oficiálnu časť a otvoril diskusiu.
Bod 15
Diskusia
Pán Frkala požadoval informáciu k rekonštrukcii cesty II/502 2. Etapa. Informácia bola
poskytnutá starostom obce.
Starosta ešte podal informáciu o začatí budovania parkoviska s odvodnením v SNV a o začatí
realizácie odvodnenia Ulice Š. Baniča.
Starosta informoval o Novoročnom ohňostroji a všetkých pozval na Malé vianočné trhy pred
KD.
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial príjemné strávené vianočné sviatky,
pripomenul tradičný ohňostroj 1.1. a pozval všetkých na vianočné trhy. Potom ukončil
verejné zasadnutie.
Zvukový záznam z diskusie je uložený na internetovej stránke obce Smolenice ako príloha
tejto zápisnice.
Táto zápisnica má 6 textový príloh.
Prezenčné listiny sú prílohou tejto zápisnice na OcÚ.

Anton Chrvala,v.r.
starosta obce
V Smoleniciach , 15.12.2016
Zapísala: Ing. Anna Lošonská

Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz
Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala, je umiestnený na obecnej webstránke.
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