Zápisnica

z II. mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 25.02.2016
Miesto: Požiarna zbrojnica Smolenice

Dňa: 25.02.2016

Prítomní:
Starosta obce a 8 poslancov obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnení poslanci: Tibor Lančarič
Ing. Peter Janiga
Ing. Peter Križan – zúčastnil sa zasadnutia od 18:11 hod.
Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.
Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je
prítomných 8 poslancov z celkového počtu 11( od 18:11 hod. prítomných 9 poslancov), 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. a) podanie žiadosti na dotáciu pre obstaranie Územného plánu Obce Smolenice – toto berie
OZ na vedomie
b) schválenie doby procesu obstarávania a schvaľovania Územného plánu Obce Smolenice
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutie dotácie
4.a) podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 –
OZ berie tento bod na vedomie
b) schválenie 5% spoluúčasti pri kapitálových výdavkoch pri celkovej cene projektu do
200 tis. € pri projekte v oblasti telesnej a športovej výchovy a vzdelávania žiakov
c) 10% spoluúčasti pri bežných výdavkoch, pri celkovej cene projektu do 200 tis. € pri
projekte v oblasti telesnej a športovej výchovy a vzdelávania žiakov
5. VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Smolenice
Vyvesené 28.12.2015 Zvesené 20.1.2016
6. Rôzne
7. Diskusia
Na žiadosť hlavnej kontrolórky obce Smolenice Ing. Jany Púchlej dal starosta hlasovať
o ďalšom bode, a to Správe hlavnej kontrolórky obce o činnosti hlavného kontrolóra.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
8
Za:
0

Proti:
Zdržal sa:

6
2 – p. Svetlana Petrovičová, p. Holkovič

Znovu dal starosta hlasovať o pôvodnom programe bez návrhu p. Púchlej.
Hlavná kontrolórka p. Púchla skonštatovala, že sa nebude ďalej zúčastňovať na zasadnutí,
pretože nemohla predniesť správu, nebola oboznámená s programom, nedostala materiály,
a preto nemohla plniť funkciu poradného orgánu. Vyjadrila pochybnosti, či môže byť zvolané
mimoriadne verejné zasadnutie obce (právoplatnosť zasadnutia).

Uznesenie II/1

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s c h v a ľ u j e program
II. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach dňa
25.02.2016 v pôvodnom znení.

Výsledky hlasovania:
Prítomní:
8
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa: 1 – p. Petrovičová
Starosta konštatoval, že uznesenie II/1 bolo prijaté a program II. mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva dňa 25.2.2016 bol schválený.

Bod 2
Voľba návrhovej komisie
Starosta prečítal zloženie návrhovej komisie:
predseda:
Ing. Svetlana Petrovičová
člen:
Radoslav Horník
overovateľ zápisnice:
Mgr. Tomáš Mráz
zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach Alena Hirnerová

Uznesenie II/2
Obecné zastupiteľstvo
a/volí :
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:
Ing. Svetlana Petrovičová
člen:
Radoslav Horník
b/ určuje:
za overovateľa zápisnice: Mgr. Tomáša Mráza
a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Alenu Hirnerovú.
Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
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Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8
0
0

Starosta skonštatoval, že Uznesenie II/2 bolo schválené.

Bod 3 ´
Je rozdelený na dve časti:
a) podanie žiadosti na dotáciu pre obstaranie Územného plánu Obce Smolenice
Starosta skonštatoval, že tento bod sa beriete na vedomie.
Hlasovania sa zúčastnilo už 9 poslancov (prišiel poslanec p. Križan)
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie II/3 a)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie žiadosti na dotáciu pre obstaranie
Územného plánu Obce Smolenice.
b) schválenie doby procesu obstarávania a schvaľovania Územného plánu Obce
Smolenice najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutie dotácie
Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie II/3 b)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dobu procesu obstarávania a schvaľovania Územného plánu
Obce Smolenice najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutie dotácie.

Bod 4
Je rozdelený na tri časti:
4a) podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj
výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016
Tento bod sa berie na vedomie .
Starosta dal hlasovať.
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Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie II/4 a)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične
na rok 2016.
4b) schválenie 5% spoluúčasti pri kapitálových výdavkoch pri celkovej cene projektu do
200 tis. € pri projekte v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
a na vybavenie telocvične na rok 2016.
Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie II/4 b)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 5% spoluúčasť pri kapitálových výdavkoch pri celkovej
cene projektu do 200 tis. € pri projekte v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.
4c) 10% spoluúčasti pri bežných výdavkoch, pri celkovej cene projektu do 200 tis. € pri
projekte v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na
vybavenie telocvične na rok 2016.
Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie II/4 c)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 10% spoluúčasť pri bežných výdavkoch, pri celkovej cene
projektu do 200 tis. € pri projekte v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
a na vybavenie telocvične na rok 2016.
Bod 5
VZN o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Smolenice
Návrh tohto VZN dostali mailom všetci poslanci , bol vyvesený na tabuli obce 28.12.2015,
zvesený 20.01.2016 a tiež uverejnený na stránke obce.
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Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie II/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 59/2016 o vyhradení miest a stanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách
Obce Smolenice.

Bod 6
Rôzne
Nemal nikto pripomienky ani podnety.
Starosta ukončil oficiálnu časť programu a otvoril diskusiu

Bod 6
Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných.
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 neobsahuje textové prílohy.
Prezenčná listina je prílohou tejto zápisnice.

Anton Chrvala
starosta obce ,v.r.
V Smoleniciach , 25.02.2016
Zapísala: Alena Hirnerová

Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz

...........................................

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala
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