
 

 

Zápisnica  
zo  I. mimoriadneho  verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 21.01.2016 

 

Miesto: Požiarna zbrojnica Smolenice                                                      Dňa:  21.01.2016 

 

Prítomní: 
              Starosta obce  a 7  poslancov  obecného zastupiteľstva. 

              Ospravedlnení poslanci:  Michal Holkovič   

                                                      Ing. Peter Janiga 

                                                      Ing. Peter Križan   

    Pavol Zárecký 

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: 

 

Starosta prečítal program zasadnutia a dal hlasovať. 
 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie navýšenia sumy 5%-nej spoluúčasti obce na projekte Splašková kanalizácia 
Smolenice 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

 

Uznesenie I/1 
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach  s c h v a ľ u j e upravený program IX. 

mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach dňa 
21.12.2015. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:  7 

Za:   7 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0   
 

Starosta konštatoval, že uznesenie IX/1 bolo prijaté a I. program mimoriadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva dňa 21.1.2016 bol schválený. 

 

 

 

 

    

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta prečítal zloženie  návrhovej  komisie: 
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predseda:       Ing. Svetlana Petrovičová 

           člen:                               Radoslav Horník 

          overovateľ zápisnice:      Mgr. Tomáš Mráz 

          zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach Alena Hirnerová 

 

 

 Uznesenie I/2 

 
    Obecné zastupiteľstvo   
a/volí :              
            Návrhovú komisiu v zložení: 

 predseda:        Ing. Svetlana Petrovičová 

člen:                               Ing. Ondrej Repa 

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

 

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 I/2 bolo schválené. 

     

 

 

Bod 3 
Schválenie navýšenia sumy 5%-nej spoluúčasti obce na projekte Splašková kanalizácia 

 

Uznesením  č. VIII/10 Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 10.12.2015 na svojom VIII.riadnom 

zasadnutí 5% spoluúčasť obce na projekte Splašková kanalizácia Smolenice, kód výzvy, t.j. 
OPKZP-PO1-SC121/122-2015. Schválená  výška   spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov  bola  93000 € .  
Po predložení projektov a rozpočtu sa zvýšila celková suma projektu, a tým aj suma 5%   
spoluúčasti obce a to na výšku 113.000,- €. 
Po spoločnej dohode poslancov sa bod č. 3 schvaľoval na tri časti: 
 

3a - zrušili uznesenie č. VIII/10 zo dňa 10.12.2015  
Starosta obce dal hlasovať z zrušenie uznesenia č. VIII/10. 
 

Prítomní:  7 

Za:   7 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0   
 

Uznesenie I/3a 
 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  : 
Zrušenie  uznesenia č. VIII/10 zo dňa 10.12.2015. 
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3b -  schválenie navýšenia sumy  5%   spoluúčasti obce a to na výšku 113.000,- € 

 

Toto uznesenie bolo navrhnuté poslancami schváliť ako 1.rozpočtové opatrenie roku 2016. Presun 
z položky Nešpecifikované investičné akcie. 

 

Starosta dal hlasovať za 1.rozpočtové opatrenie 2016 – presun čiastky 20.000,- € na navýšenia 
sumy  5%   spoluúčasti obce zo sumy 93.000,- € na sumu 113.000,- €. 
 

Prítomní:  7 

Za:   7 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0   
 

Uznesenie I/3b 
 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  : 
1.rozpočtové opatrenie 2016 – presun čiastky 20.000,- € na navýšenia sumy  5%   spoluúčasti 
obce zo sumy 93.000,- € na sumu 113.000,- €. 
 

 

3c - schválili uznesenie č. I/3c  v  upravenom znení 
 

Starosta prečítal upravené znenie uznesenia:  
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán pre OP KŽP 

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

- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov je 113.000,-  € 

- kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015 

 

Prítomní:  7 

Za:   7 

Proti:             0 

Zdržal sa:      0   
 

Uznesenie I/3c 

 
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  : 
Upravený text  uznesenia. 
 
 

Bod 4 

Rôzne 

 

- starosta vysvetlil, prečo bolo zvolané mimoriadne zasadnutie – navýšenie 5%   spoluúčasti – 

termín na ministerstvo, 
- p. Horník – oboznámil s projektom kanalizácie, napojenie ulíc Pivovarská, Na lúkach, 
vybudovanie novej prečerpávacej stanice na ul. Na lúkach 

- p.poslanec Polák – signalizácia na prečerpavačke  
 

Starosta ukončil oficiálnu časť programu a otvoril diskusiu 
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Bod 5 

Diskusia 

 

- p. František Obúlaný – starosta obce upresnil, že ide len o navýšenie čiastky spoluúčasti 
o 20.000,- €, 
- p.poslankyňa Radková – zaujímla sa, ako bude postupovať obec  po dobudovaní kanalizácie 
v otázke jej vlastníctva, p. Horník objasnil prítomným, že sa tým bude obec zaoberať po 
realizácii, pretože prevádzkovanie je nákladné pre obec a bude obec s predstaviteľmi 
TAVOS-u rokovať o cene, 

- p. poslankyňa Petrovičová  chcela vedieť horizont dokončenia prác na novom projekte. P. 
Horník uviedol orientačne začiatok asi 06/2016 a ukončenie cca o 9 mesiacov v prípade 
priaznivých podmienok.   
   

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  textové prílohy: 
Príloha č. 1:  
1.rozpočtové opatrenie 2016 

 

Prezenčná listina je prílohou tejto zápisnice. 
 

           

 

 

 

V Smoleniciach , 21.01.2016 

Zapísala: Alena Hirnerová 

                                                                                      

 

 

 

Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz                   ...........................................  

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Anton Chrvala, v.r. 

                                                                                         starosta obce 

 


