
 

 

 
 III. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

 

Miesto: KD Smolenice                                                                 Dňa:  23.3.2017 

 

Prítomní: 
Starosta obce a 7 poslancov OZ 

Ospravedlnení sú: Pani Radková, pán Holkovič, pán Janiga a pani Petrovičová 

 

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 uznášania 
schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Nakoľko 30 min. pred zasadnutím 
pani kontrolórka oznámila, že zo zdravotných dôvodov sa nemôže zúčastniť zasadnutia, 
starosta navrhol úpravu programu rokovania nasledovne, bod 4 Návrh kontrolnej činnosti 
vypustiť a zameniť za OŠK-súhlas so zriadením bufetu. Bod 5 vypustiť a ostatné body 
posunúť. 
 

 

Program zasadnutia pôvodný: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017 

5. Správa o výsledku finančnej kontroly HK (SMŠ Lienka) 
6. Schválenie umiestnenia pamätnej tabule „Š. Jastrabík“ 

7. Schválenie uznesenia pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy KSD“ 

8. Rôzne 

9.      Diskusia 

 

Upravený program zasadnutia: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ 

4. OŠK-súhlas so zriadením bufetu  

5. Schválenie umiestnenia pamätnej tabule „Š. Jastrabík“ 

6. Schválenie uznesenia pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy KSD“ 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  7  
Za:                            7 

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0 
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Uznesenie III/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 23. 3. 2017. 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta prečítal zloženie návrhovej komisie: 
 

predseda:      Ing. Peter Križan 

           členovia:                        Tibor Lančarič 

          overovateľ zápisnice:     Mgr. Tomáš Mráz 

          zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani A. Hirnerová 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  7  
Za:                            7  

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0 

 

Uznesenie III/2 

Obecné zastupiteľstvo  
a/volí:  

Návrhovú komisiu v zložení: 
predseda: Ing. Peter Križan 

člen: Tibor Lančarič 

b/ určuje: 

za overovateľa zápisnice:  Mgr. Tomáš Mráz 

a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smolenice Alenu Hirnerovú 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie III/2 bolo schválené. 

 

 

Bod 3  

Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 28.2.2017 

Starosta informoval o dotazoch z minulého VZ OZ: 
- Poslanec Polák požadoval preveriť, či priorita úloh zadaných poslancami je prednejšia 

pred kontrolnými úlohami z vlastnej iniciatívy hlavnej kontrolórky? Podľa §18f bod h) 
zákona 369/1990 Zb. je povinný kontrolór vykonať kontrolu, ak ho o to požiada 
obecné zastupiteľstvo. Z toho vyplýva, že úloha od obecného zastupiteľstva má 
prednosť. V zápisnici je takéto znenie: Poslankyňa  p. Petrovičová žiadala 
o zaradenie kontroly mesačného vyúčtovania SMŠ Lienka na mzdy a prevádzku, 
poslanec p. Janiga o kontrolu evidencie služobných motorových vozidiel používaných 
starostom a pracovníkmi obce. Kontrolórka obce zaradila obidve požiadavky 
poslancov do plánu svojej činnosti ako prioritné. 

 

- Poslanec Zárecký upozornil na svojvoľné umiestňovanie kameňov v blízkosti ciest, 
čím vzniká nebezpečie okoloidúcich. Starosta oboznámil, že je pripravenie 

upozornenie pre občanov a postupne sa budú tieto upozornenia roznášať občanom, 
kde je uvedený problém. 

Tento bod zobrali poslanci na vedomie. 
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Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  7 

Za:                            7  

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0 

 

Uznesenie III/3    

 

Starosta skonštatoval, že poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia úloh 
z predchádzajúceho VZ OZ zo dňa 28.2. 2017. 

 
 

 

Bod 4 

OŠK-súhlas so zriadením bufetu  

Starosta informoval o žiadosti OŠK o zriadení bufetu v areáli športového ihriska. Poslanec 
Horník požadoval do zápisu, aby pred otvorením, pokiaľ poslanci schvália túto žiadosť bol 
vypracovaný prevádzkový poriadok a schválené otváracie hodiny, aby v budúcnosti 
nevznikali problémy s hlukom a inými činnosťami. 
 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  7 

Za:                            7 

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0 

 

Uznesenie III/4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  žiadosť OŠK so zriadením bufetu. 
 

Bod 5 

Schválenie umiestnenia pamätnej tabule „Š. Jastrabík“ 
 

Starosta informoval o iniciatíve OZ Naše Smolenice uctenia si pamiatky Š. Jastrabíka pri 
príležitosti 100. rokov od narodenia. Pri tejto príležitosti obec pripravila pamätnú tabuľu, 
ktorá bude slávnostne odhalená v sobotu 25.marca. Bolo niekoľko návrhov na umiestnenie 
pamätnej tabule. Najviac hlasov od občanov bolo pre umiestnenie na múzeu, nakoľko pán 
Jastrabík sa veľkou mierou pričinil o zriadenie múzea Molpír. Nakoľko umiestnenie pamätnej 
tabule je významná udalosť, bolo by vhodné, aby OZ schválilo jej umiestnenie na budovu 

múzea Molpír. 
 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  7 

Za:                            7  

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0   
Uznesenie III/5 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie pamätnej tabule Š. Jastrabíka na budovu múzea 
Molpír. 
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Bod 6 

Schválenie uznesenia pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy KSD“ 

 

Starosta informoval o potrebe schválenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy 

KSD“ ktorý bude vo výške do 180.000 €, vrátane DPH, pre potreby podania žiadosti NFP 
v nasledovnom znení: 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Smolenice schvaľuje:  
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-

SC431-2017-19, na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Kultúrno-spoločenského domu Smolenická Nová Ves“, ktorý bude realizovaný obcou 
Smolenice, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%.  

 

Na žiadosť p. Poláka, pán Horník informoval, čo všetko uvedený projekt obnáša: 
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových 
konštrukcií, výmena podlahy, vybudovanie rampy, vykurovanie, elektro, rekuperáciu 
a ostatné. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  7 

Za:                            7  

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0   
 

Uznesenie III/6 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Smolenice schvaľuje:  
1. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4-

SC431-2017-19, na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Kultúrno-spoločenského domu Smolenická Nová Ves“, ktorý bude realizovaný obcou 
Smolenice, 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5%. 

 

Bod 8      Rôzne  

 

V bode rôzne starosta informoval občanov o nových kontajneroch na biologický odpad, alej 
konštatoval, že občania nezodpovedne napĺňajú napr. kontajnery na plast kovmi, kontajnery 
na papier plastmi a pod. Potom nastávajú situácie, že kontajner nám nevyvezú z tohto dôvodu. 

alej starosta informoval o začatí budovania parkoviska v súvislosti s revitalizáciou hradiska 

Molpír. Pán Horník informoval o projektoch na zateplenie kultúrnych domov.  
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Bod 9 

Diskusia 

 

- Starosta na začiatku diskusie ešte informoval o prebiehajúcich prácach na ukončení 
budovania parkoviska v SNV pri cintoríne a o dopĺňaní nových LED svietidiel v časti 
Neštich v počte 7ks. Taktiež starosta informoval o prečistení časti potokov v obci.  

- Pán Horník informoval o posledných prípravách na rekonštrukciu 2. etapy cesty II/502 
cez obec. Medzi alšie projekty, ktoré boli odovzdané zhotoviteľovi je projekt 
elektrických prípojok Na lúkach. Zhotoviteľ zaradil túto investíciu do prípravy na 
realizáciu.  

- V tomto bode starosta ešte informoval o nových značkách, Zákaze vjazdu na 
Cintorínskej ulici. 

- Obyvateľ z Trnavskej ulice sa sťažoval, že niektorí jedinci uložia ku kontajnerom celé 
kusy nábytku a vzniká problém s neporiadkom okolo kontajnerov. Pani Hirnerová 
z OcÚ vysvetlila možnosti a postupy odvozu odpadov.  

- Pán Horník informoval o Územnom pláne obce a následne o Zbernom dvore.  

- Poslanec Polák požadoval uzavrieť poľnú cestu pre verejnú dopravu z dôvodu vývozu 
odpadov cudzími osobami. alej pán Polák požadoval, aby sme preverili možnosť 
spevnenia, penetrácie našich ciest, na ktoré sme v nedávnej minulosti natiahli nový 
asfalt. 

- Na záver starosta všetkých pozval na sobotné slávnostné odhalenie pamätnej tabule Š. 
Jastrabíkovi a nedeľné Vítanie jari v múzeu. 

 

Po skončení diskusie starosta po akoval prítomným za účasť, poprial pekný zvyšok dňa 
a ukončil Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

Zvukový záznam z VZ OZ je uložený na webovej stránke www.smolenice.com, ako príloha 
tejto zápisnice. 
Táto zápisnica má 5 textových strán. 
Prezenčné listiny sú prílohou, uložené na OcÚ. 
 

 

 

 

Anton Chrvala v.r. 

     starosta obce 

 

 

 

 

 
V Smoleniciach  23.3.2017 

 

Zapísala: Alena Hirnerová 

Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz 

 

Zvukový záznam vyhotovil  Anton Chrvala 

http://www.smolenice.com/

