I. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Dňa: 26.1.2017

Miesto: KSD Smolenice
Prítomní:
Starosta obce a 7poslancov OZ
Ospravedlnení sú: pán Lančarič
Poslanci Mráz, Križan a Zárecký prídu neskôr, sú na ceste.

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
Program zasadnutia:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ
4.
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka
školských zariadení na území obce pre rok 2017.
5.
Rozdelenie dotácií na rok 2017
6.
Schválenie - predaj vozidla Fabia
S upresnením Prevod vlastníckeho práva k osobnému automobilu Škoda Fabia –
OZ CK Karpaty
7.
Stanovisko OZ k odmeňovaniu poslancov
8.
Rôzne - termíny zasadnutí OZ
9.
Diskusia
Bod rôzne starosta doplnil o termíny zasadnutí OZ, ktoré sa bude brať na vedomie.
Po zverejnení programu zasadnutia na web a úradnú tabuľu bolo starostovi doručené od
kontrolórky obce doplnenie programu o bod Správa z kontrolnej činnosti za rok 2016.
Starosta požiadal poslancov, či má niekto ešte doplňujúci bod k predloženému programu.
- Poslanec Polák, nakoľko nedostal od kontrolórky žiadne informácie, nedoporučuje
správu kontrolórky prečítať.
Starosta dal hlasovať na návrh poslanca Poláka o zaradení bodu správa z kontrolnej činnosti
za rok 2016 do programu zasadnutia.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9 (počas zasadnutia sa dostavili poslanci Križan a Mráz)
Za:
0
Proti:
7
Zdržal sa:
2 (poslanci Petrovičová, Holkovič)
Doplnenie programu o správu z kontrolnej činnosti za rok 2016 schválené „nebolo“.
Starosta predložil na schválenie program zasadnutia v znení ako bol pôvodne predložený.
Uznesenie I/1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program
v Smoleniciach dňa 26. januára 2017.

I.

zasadnutia

Obecného

zastupiteľstva

Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Starosta skonštatoval, že uznesenie I/1 bolo prijaté a program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva schválený.
Bod 2
Voľba návrhovej komisie
Starosta prečítal zloženie návrhovej komisie
predseda:
Ing. Svetlana Petrovičová
členovia:
Radoslav Horník
overovateľ zápisnice:
Mgr. Tomáš Mráz
zapisovateľka: pracovníčka OcÚ v Smoleniciach Ing. Anna Lošonská
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie I/2
Obecné zastupiteľstvo
a/volí:
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda: Ing. Svetlana Petrovičová
člen: Radoslav Horník
b/ určuje:
za overovateľa zápisnice: Mgr. Tomáš Mráz
a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Ing. Annu Lošonskú
Starosta skonštatoval, že uznesenie I/2 bolo schválené.
Bod 3
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich VZ OZ dňa 15.12.2016
Tento bod zobrali poslanci na vedomie.
Starosta konštatoval, že z predchádzajúceho verejného zasadnutia nevzišli žiadne úlohy,
všetky dotazy boli zodpovedané priamo na zasadnutí.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie I/3
Starosta skonštatoval, že poslanci zobrali na vedomie
z predchádzajúceho VZ OZ zo dňa 15. decembra 2016.

kontrolu

plnenia

úloh
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Bod 4

VZN č.65/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl
a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2017. Schválením VZN č. 65/2017
sa zároveň ruší VZN č. 59/2016.
Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 11.1.2017,
čím spĺňa zákonné podmienky.
K pripomienkam zo SMŠ Lienka sa vyjadrili poslanci, konštatovali, že SMŠ dostane
dotácie v rovnakej výške ako štátna MŠ.
- Poslankyňa Radková navrhla, aby bola dotácia školstvu bola pridelená v plnej výške.
- Poslankyňa Petrovičová konštatovala, že zmena je možná, ale je potrebné upraviť
rozpočet obce, nakoľko v čase prípravy rozpočtu neboli známe presné údaje pre
školstvo a je možné k tejto téme sa v budúcnosti vrátiť. alej stále nemáme výsledky
kontroly o nakladaní s dotáciami v SMŠ Lienka.
- Poslankyňa Radková navrhla, aby sme viac investovali do vzdelania, ako do betónu,
parkovísk a asfaltu, aby poslanci zvážili, ako budú hlasovať.
- Poslanec Polák navrhol, aby sa schválil predložený návrh a neskôr na základe výšky
plnenia daní sa poslanci k téme vrátili.
- Poslanec Horník konštatoval, že SMŠ Lienka dostáva tú istú sumu ako škôlka štátna,
čo v minulosti nebolo.
- Poslanec Križan konštatoval, že po schválení záverečného účtu za rok 2016 táto téma
ešte môže byť predmetom rokovaní.
Po rozprave poslancov dal starosta hlasovať o tomto bode.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
10 (počas zasadnutia sa dostavil poslanec Zárecký)
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
1 (poslanec Zárecký)
Uznesenie I/4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.65/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2017.
Zároveň sa týmto VZN ruší VZN č.59/2016.
Bod 5
Rozdelenie dotácií na rok 2017 podľa schváleného rozpočtu 2017
Cyklistický klub Karpaty Smolenice
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
MO Jednoty dôchodcov
Šachisti
OZ Čerešenka
MS Červený kríž
Drako
ZO Slovenského zväzu záhradkárov
Eagles
DHZ Smolenice
Slovenský zväz chovateľov
OZ Neštišané
Poľovné združenie
OZ Naše Smolenice

4 400 €
200 €
250 €
200 €
600 €
1 000 €
1 500 €
700 €
1 200 €
1 000 €
700 €
2 050 €
600 €
600 €
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SPOLU (schválené v rozpočte 2017)
-

-

15 000 €

Poslanec Horník požadoval do zápisu, aby bola zapracovaná požiadavka na OZ
Neštišané zorganizovania 2 obecných akcií s celkovou podporou 300 € z rozpočtu
kultúrne akcie na základe dohody pri rozdeľovaní dotácií poslancami OZ.
Poslanec Polák sa pýtal, či máme financie na prípadné vyhodnotenie úspešných žiakov

Výsledky hlasovania:
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie I/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozdelenie dotácií na rok 2017.
Bod 6
Schválenie predaja vozidla Fabia
Prevod vlastníckeho práva k osobnému automobilu Škoda Fabia – OZ CK Karpaty
Starosta obce informoval poslancov o zámere predaja osobného automobilu, ktorý doteraz
používala obec, a to z dôvodu, že obec zakúpila v minulosti nový osobný automobil pre
potreby obce, pričom podmienkou pre zakúpenie nového automobilu pre obec bola
požiadavka Obecného zastupiteľstva predať automobil starý.
Starosta obce informoval ďalej poslancov obecného zastupiteľstva, že predajná cena
predmetného automobilu je približne 1 000,- €, t. j. cena, ktorú ponúkli autobazáre pri výkupe
tohto vozidla.
Starosta uviedol, že na predaj vozidla v majetku obce sa nepoužijú osobitné ustanovenia
o prevode vlastníckeho práva ustanovené v § 9a odsek 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to na základe ustanovenia § 9a ods. ods. 8
písm. d) citovaného zákona, podľa ktorého sa osobitné ustanovenia o prevode vlastníckeho
práva nepoužijú, ak je zostatková cena hnuteľného majetku vo vlastníctve obce nižšia ako
3 500,- €. Zároveň pri použití zásad hospodárenia obce prevod majetku z vlastníctva obce,
ktorého hodnota je vyššia ako 500,- € podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom.
Na základe uvedených skutočností starosta navrhuje, aby Obecné zastupiteľstvo schválilo
nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
A.

schvaľuje

Prevod vlastníckeho práva k osobnému automobilu Škoda Fabia, EČV: TT-158CM VIN:
TMBHY46Y764482922 z majetku obce do vlastníctva občianskeho združenia Cyklistický
klub Karpaty Smolenice, Štefana Baniča 57, 919 04 Smolenice, IČO: 34 077 740, za kúpnu
cenu 1 000,- €.
B.

súhlasí

aby starosta Obce Smolenice uzavrel s kupujúcim kúpnu zmluvu v zmysle bodu A tohto
uznesenia a vykonal nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri prepisovaní a výpočtoch.
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Výsledky hlasovania:
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie I/6
A.
schvaľuje
Prevod vlastníckeho práva k osobnému automobilu Škoda Fabia, EČV: TT-158CM VIN:
TMBHY46Y764482922 z majetku obce do vlastníctva občianskeho združenia Cyklistický
klub Karpaty Smolenice, Štefana Baniča 57, 919 04 Smolenice, IČO: 34 077 740, za kúpnu
cenu 1 000,- €.
B.

súhlasí

aby starosta Obce Smolenice uzavrel s kupujúcim kúpnu zmluvu v zmysle bodu A tohto
uznesenia a vykonal nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri prepisovaní a výpočtoch.
Bod 7
Stanovisko Obecného zastupiteľstva k odmeňovaniu poslancov.
Ako iste všetci viete, poslanci OZ boli v novinách Smoleničan pánom Púchlym obvinení, že
si pridelili neoprávnene kráľovské odmeny a od starostu bolo požadované, aby zabezpečil
vrátenie neoprávnene vyplatených odmien do rozpočtu obce. Tento článok bol vydaný na
základe stanoviska kontrolórky obce Ing. Jany Púchlej.
Na základe stretnutia s prokurátorom prokuratúry v Trnave zaujímame k uvedenej veci
nasledovné stanovisko:
Odmeny pre poslancov za výkon funkcie neboli nikdy vyplácané svojvoľne bez odsúhlasenia
Obecným zastupiteľstvom, ktoré jediné je oprávnené rozhodovať o výške a spôsobe
vyplácania odmien. Výška odmien bola vždy schválená Obecným zastupiteľstvom, bola
rozpočtovaná v plnej výške v rozpočte Obce Smolenice už pri schvaľovaní rozpočtu a nikdy
sa výška odmien nezvyšovala počas rozpočtového roka rozpočtovým opatrením. Výška
odmien nikdy neprekročila výšku stanovenú rozpočtom a odmeny boli rozdeľované rovným
dielom medzi všetkých poslancov.
Konštatovanie kontrolórky, že Zásady odmeňovania zo dňa 18.7.2013, boli schválené len na
rok 2013, nepovažujeme za správne. Zásadami stanovené status quo platí kým nie sú
schválené nové zásady odmeňovania. Preto považujeme zásady prijaté v roku 2013 za platné
až do platnosti nových zásad odmeňovania. Skutočnosť, že rozpočtované prostriedky odmien
nie sú v súlade so zásadami odmeňovania riešila finančná komisia počas roku 2016 na svojich
zasadnutiach, čoho výsledkom sú nové Zásady odmeňovania schválené na VI. zasadnutí OZ.
Zároveň všetky uzávierky pre uvedené kontrolované obdobia boli overené audítorom a aj
hlavnou kontrolórkou obce, kde od roku 2013 je kontrolórkou obce práve Ing. Jana Púchla.
Odmeny poslancov sú od roku 2010 vyplácané v nezmenenej výške. Priemerná odmena
poslanca bola 45,40 € v hrubom za 1 mesiac funkčného obdobia poslanca.
Poslanci, ktorí sa vzdali odmien, navrhli, na aký účel sa majú tieto odmeny použiť, pričom
OZ tieto finančné prostriedky schválilo rozpočtovým opatrením. Tieto financie boli použité
na nákup matracov pre deti v materskej škole a na ohodnotenie pre najlepších žiakov našej
školy.
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Poslanec Polák požadoval stanovisko od kontrolórky obce k tejto téme, nakoľko ho
nedostal emailom, aby sa mohol aj on vyjadriť. Požaduje, aby sa predmetné
stanovisko považovalo za neplatné a aby sa prepracovalo. alej pán poslanec
doporučuje, aby sa zapracovalo, ak sa poslanec vzdá odmeny poslanca, može
doporučiť poslancom túto sumu poskytnúť na verejnoprospešné účely.

Tento bod beriete na vedomie
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie I/7
Obecné zastupiteľstvo berie
k odmeňovaniu poslancov.

na

vedomie

Stanovisko

Obecného

zastupiteľstva

Rôzne

Bod 8

Schválenie termínov Verejných zasadnutí OZ v roku 2017
I.
26.1.2017
II.
23.3.2017
III.
8.6.2017
IV. 12.9.2017
V.
7.12.2017
Tento bod beriete na vedomie
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie I/8 A Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie termíny Verejných zasadnutí OZ.
Pani poslankyňa Radková požadovala počas rozpravy k bodu č.4, aby bol na Verejné
zasadnutia prizývaný aj právnik obce Mgr. Petráš.
Bod 9
Diskusia
-

-

Pani Hlavatá sa pýtala, prečo sa voda na cintoríne v Neštichu nedotiahla aj do stredu
cintorína a kedy sa bude niečo riešiť s Domom smútku v Neštichu
(starosta odpovedal, že v prvom kroku sa voda dotiahla k chodníku a v tomto roku sa
potiahne aj k stredu cintorína, pán Horník sa vyjadril k ostatným úpravám na
cintoríne)
Poslankyňa Radková požadovala od pani Hlavatej, aby ju neobviňovala že nemá rada
Neštich, ke za všetky aktivity v tejto časti obce vždy hlasovala za.
Pani Sobotová apelovala na poslancov, aby prehodnotili výšku dotácií pre SMŠ.
Pani kontrolórka konštatovala, že kontrola v SMŠ stále trvá a nie je ukončená.
Pán Šiška tvrdil, že nie je dôvod, prečo by SMŠ nemala dostávať financie v plnej
výške
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Poslankyňa Radková apelovala, aby sa poslanci zamysleli nad etikou a investovali do
školstva
Pani Hečková požadovala nápravu poškodenej strechy Obecného úradu, čím ohrozuje
jej majetok a zdravie. (odpovedal pán Horník - bol podaný projekt z EÚ, čakáme na
vyjadrenie)

Starosta po akoval prítomným za účasť, poprial pekný zvyšok večera a ukončil Verejné
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zvukový záznam z VZ OZ je uložený na webovej stránke obce Smolenice, ako príloha tejto
zápisnice.
Táto zápisnica má 7 textových strán.
Prezenčné listiny sú prílohou, uložené na OcÚ.

Anton Chrvala v.r.
starosta obce
V Smoleniciach 26.1.2017
Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz

Zvukový záznam vyhotovil Anton Chrvala
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