Zápisnica

z IV. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 08.06.2017
Miesto: KD Smolenice
Prítomní:
Starosta obce a 10 poslancov obecného zastupiteľstva.
Od 18.10 hod. sa dostavila poslankyňa Libuša Radková.
Po schválení bodu č. 4 odišiel poslanec Pavol Zárecký
Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.
Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je
prítomných 10 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
Bod 1:
Program zasadnutia:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola úloh z predchádzajúceho VZ OZ
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
6. Správa k záverečnému účtu za rok 2016 a stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2016
7. Schválenie Záverečného účtu za rok 2016
8. Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 213 651,03 € na
tvorbu rezervného fondu
9. Schválenie VZN č.66/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007 o nakladaní
s nájomnými bytmi pre občanov
10. Schválenie prenájmu SMŠ Lienka na dobu od 1.9.2017 do 21.8.2018.
11. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – RIOS s. r. o.
12. Schválenie predaja nehnuteľného majetku s výmerou 9879 m2 - Odpredaj pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Trnavský samosprávny kraj
13. Schválenie poverenia starostu obce v konaniach vo veci využitia poľovného revíru
14. Schválenie uznesenia za účelom realizácie projektu Vybavenie učební ZŠ
v Smoleniciach
15. Rôzne
- Schválenie organizačného zabezpečenia Tradičného smolenického jarmoku
- Rozpočtové opatrenie č.1/2017
16. Diskusia
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
- za:

10
10

- proti:
- zdržal sa:

0
0

Uznesenie IV/1
Obecné zastupiteľstvo schválilo program
v Smoleniciach dňa 08. júna 2017.

IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

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

10
10
0
0

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

Bod 3
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 23.03.2017
Tento bod zobrali poslanci na vedomie.
Poslanec Polák požadoval, uzavrieť poľnú cestu pre verejnú dopravu ,starosta informoval, že
toto je v štádiu preverovania, či je možné osadiť dopravné značky v danom úseku.
Taktiež pán poslanec požadoval preveriť možnosti penetrácie nových asfaltových povrchov
v obci. Boli oslovená firma, aby nám predbežne nacenila takúto penetráciu.
Na ostatné otázky bolo odpovedané priamo na III.verejnom zasadnutí.
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Výsledky hlasovania:
- prítomní:
- za:
- proti:
- zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie IV/3
Starosta skonštatoval, že poslanci zobrali na
z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 23.03.2017.

vedomie

Kontrolu

plnenia

úloh

Bod 4
Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
Starosta obce vyzval kontrolórku obce Ing. Janu Púchlu, aby prečítala Návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Tento bod brali poslanci na vedomie.
Tento bod tvorí textovú prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Do diskusie sa zapojili:
- p. Polák – navrhol rozšíriť plán kontrolnej činnosti o vykonanie finančnej a vecnej kontroly
pri budovaní chodníku pri Kultúrnom dome v Smoleniciach,
- p. Janiga – navrhol, aby kontrolórka obce mimo plánu kontrol mala aj priestor na vykonanie
kontrol mimo plánu (úlohy zadané poslancami ako prioritné).
- Hlavná kontrolórka ozrejmila, že poslanci môžu kedykoľvek uznesením poveriť kontrolou aj
neplánované kontroly HK.
Strosta dal o návrhu p. Poláka hlasovať.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
11
- za:
10
- proti:
0
- zdržal sa:
1 – p. Radková (prítomná až od 18:10 hod.)
Starosta skonštatoval, že poslanci schválili návrh na doplnenie plánu kontrol o kontrolu, ktorú
navrhol poslanec Polák a s jej zaradením ako prioritná úloha.
Následne dal starosta hlasovať o predloženom Pláne kontrolnej činnosti kontrolórky obce na
II. polrok 2017 doplnený o vykonanie finančnej a vecnej kontroly pri budovaní chodníku pri
Kultúrnom dome v Smoleniciach ako s prioritnou úlohou.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
11
- za:
11
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie IV/4
Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Plán kontrolnej činnosti
HK na II. polrok 2017 doplnený o finančnú a vecnú kontrolu pri budovaní chodníku pri
kultúrnom dome v Smoleniciach ako s prioritnou úlohou.

Bod 5
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
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Tento bod zoberali poslanci na vedomie.
Starosta obce vyzval kontrolórku obce Ing. Janu Púchlu, aby prečítala Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra.
Správa tvorí textovú prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Od tohto bodu bolo prítomných len 10 poslancov, p. poslanec Zárecký odišiel (bol
ospravedlnený)
K bodu č.5 prebehla diskusia ktorej sa zúčastnili: p.Polák, p. Petrovičová, p. Radková, p.
Horník, p. Janiga. Na otázky odpovedala kontrolórka obce p. Púchla.
- p. Polák požiadal o Správu o výsledkoch kontroly finančného odmeňovania poslancov
(22.3.2017) – doplnenie pôvodnej správy, chcel info o tom, či bola kontrolórka obce na
školení o danej problematike, požadoval, aby kontrolórka vyvodila a predložila písomne
záver a odporúčania na odstránenie nedostatkov, chcel informáciu tiež o tom, ako pokračuje
ďalšie konanie vo veci predloženia týchto nedostatkov kompetentným orgánom, ktorým to p.
kontrolórka predložila,
- p. Púchla – súčasťou prílohy č. 2 je aj táto správa, v ktorej konštatuje nesprávne vyplácanie
odmien ako poslancov, tak aj zástupcu starostu, informovala, že opatrenia má vypracovať
štatutár obce,
- starosta – oznámil, že na novej verzii zásad odmeňovania poslancov sa už pracuje,
- p. Petrovičová – sa dotazovala, či pri kontrole v SMŠ Lienka boli správne zaradení
pedagogickí pracovníci podľa jednotlivých kategórii (vyplácanie miezd).
Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania
- prítomní:
- za:
- proti:
- zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie IV/5
Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
činnosti hlavnej kontrolórky obce Smolenice.

Správu o kontrolnej

Bod 6
Správa k záverečnému účtu za rok 2016 a stanovisko HK k záverečnému účtu za rok
2016
Tento bod berú poslanci na vedomie.
Kontrolórka obce Ing. Janu Púchla, prečítala Správu k záverečnému účtu za rok 2016
a Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2016. A odporučila schváliť Záverečný účet za
rok 2016 bez výhrad.
Správa tvorí textovú prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Na správu reagoval:
- poslanec Polák, ktorý žiadal, aby kontrolórka obce venovala pri tvorbe správy väčšiu
pozornosť Programovému rozpočtu – definovať zámery a ciele, aby sa potom mohol vyvodiť
záver a zadať konkrétne opatrenia, žiadal v správe informáciu aj o tom, či boli finančné
prostriedky vynaložené hospodárne, info o zadlženosti na jedného občana obce Smolenice ,
- kontrolórka obce – skonštatovala, čo má byť obsahom Správy k záverečnému účtu a kde sa
nachádzajú posledné údaje o zadlženosti občanov Smoleníc.
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Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
10
- za:
10
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie IV/6
Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu k záverečnému
účtu za rok 2016 a Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2016.
Bod 7
Schválenie Záverečného účtu za rok 2016
Starosta oznámil, že všetci poslanci dosali mailom Správu k záverečnému účtu za rok 2016 ,
z ktorej vyplýva, že obec má prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 213.651,03 €.
Zároveň oznámil, že o presune prebytku do Rezervného fondu budú poslanci hlasovať v bode
č. 8.
Dal hlasovať schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.

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

10
10
0
0

Uznesenie IV/7
Starosta skonštatoval, že zastupiteľstvo schválilo
celoročné hospodárenie bez výhrad .

Záverečný účet obce za rok 2016 a

Bod 8
Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 213 651,03€ na
tvorbu rezervného fondu
Starosta dal hlasovať o schválení uznesenie IV/8, a to o presune prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2016 vo výške 213.651,03 € na tvorbu rezervného fondu.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
10
- za:
10
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie VI/8
Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2016 vo výške 213 651,03€ do rezervného fondu.
Bod 9
Schválenie Návrhu VZN č.66/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007 o nakladaní
s nájomnými bytmi pre občanov
Starosta informoval, že všetci poslanci dostali Návrh na schválenie všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o nakladaní
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s nájomnými bytmi pre občanov mailom. Na schválenie predloženého návrhu VZN boli
splnené všetky podmienky, návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 18.4.2017, čím bola
dodržaná 15 dňová zákonná lehota. Počas zverejnenia návrhu VZN nikto k zverejnenému
návrhu neuplatnil pripomienky ani nijaké iné návrhy na doplnenie alebo zmenu.
Následne dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
10
- za:
10
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie IV/9
Starosta skonštatoval, Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č.66/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 4/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.
Bod 10
Schválenie prenájmu SMŠ Lienka na dobu od 1.9.2017 do 21.8.2018
SMŠ Lienke sa končí 31. 8. 2017 nájomný vzťah na priestory, ktoré užíva, a ktoré sú vo
vlastníctve obce. Z uvedeného dôvodu je potrebné nájomný vzťah obnoviť na ďalší rok. Obec
zverejnila zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa na svojej
úradnej tabuli a webe obce a vyhovela tak zákonným podmienkam na to, aby tento nájom
mohol byť schválený ako nájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Z uvedených dôvodov a po konštatovaní, že boli naplnené zákonné predpoklady starosta
navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo
Uznesenie č. IV/10 v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
A.

schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Smolenice,
a to nebytových priestorov vstupnej časti na prízemí a nebytové priestory na prvom poschodí
s celkovou rozlohou 375 m² v zadnej časti nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2000
vedeného Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice pre kat. územie
Smolenice ako stavba Materskej školy súp. č. 284, postavenej na pozemku s parc. č. 793/2, na
ulici SNP 97 záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice, so
sídlom SNP 97, Smolenice, IČO: 36 079 821, za nájomné 1 000,- € na rok, pričom
nájomný vzťah bude na dobu určitú jeden rok od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že záujemca o prenájom prevádzkuje školské
zariadenie.
B.

splnomocňuje

starostu Obce Smolenice na uzavretie nájomnej zmluvy so SMŠ Lienka v zmysle prijatého
uznesenia v bode A, ktorým bol tento nájom schválený a na vykonanie nevyhnutných opráv
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch.
Oboznámil poslancov, že SMŠ Lienka má splatený dlh voči obci Smolenice a zvýšila si
zálohové faktúry. Potom dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
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- prítomní:
- za:
- proti:
- zdržal sa:

10
9
0
1 – p. Petrovičová

Uznesenie IV/10
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. IV/10 v predloženom znení.
Bod 11
Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – RIOS s. r. o.
Na schválenie prenájmu priestorov v prospech spoločnosti RIOS s. r. o., boli splnené zákonné
podmienky, obec zverejnila zámer prenájmu z dôvodu osobitného zreteľa na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle dňa 18.4.2017. Vzhľadom na to, že všetky zákonom stanovené
podmienky boli prijaté, navrhuje starosta obce navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. IV/11 v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
A. s c h v a ľ u j e
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Smolenice,
a to nebytových priestorov v stavbe Kultúrneho domu Smolenice súp. č. 286, na ulici SNP
87, ktorý je postavený na pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 781, ktoré nehnuteľnosti sú
zapísané na liste vlastníctva č. 2000 vedeného Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec
Smolenice, kat. územie Smolenice, a to nebytové priestory nachádzajúce sa v zadnej časti
kultúrneho domu, a to chodba 13,70 m², chodba 12,20 m², herňa 20,40 m², bar 69,50 m²,
salónik 38,20 m², chodba 6 m², predsieň muži 2,10 m², WC muži 1,40 m², WC ženy 2,60 m²,
šatňa zamestnanci 2,50 m², kúpeľňa zamestnanci 5,20 m², sklad bar 4,70 m², sklad kaviareň
4,80 m², barové zápultie 18,50 m², priestory prístavby, a to závetrie 5,90 m², zádverie 2,60 m²,
chodba 19,00 m², predsieň 2,40 m², WC muži 1,30 m², WC ženy 1,30 m², závetrie 5,40 m²,
sklad 4,90 m², barové zápultie 10,60 m² a kaviareň 61,30 m², ako aj časť nehnuteľnosti
zapísanej na liste vlastníctva č. 2229 vedenom Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec
Smolenice pre kat. územie Smolenice ako pozemok registra „E“ s parc. č. 37/1, ostatné
plochy s výmerou 5 454 m² pred vstupom do nebytových priestorov s výmerou 76,00 m²,
záujemcovi o prenájom spoločnosti RIOS s. r. o. so sídlom SNP 286/87, 919 04 Smolenice,
IČO: 47 734 833, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka
č. 34290/T, na dobu 10 rokov za nájomné v zmysle prijatých zásad hospodárenia Obce
Smolenice, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa keďže dôvodom na schválenie nájmu
nie je skutočnosť, že by predmetné nebytové priestory sa stali voľnými pre iného nájomcu ale
ide iba o rozšírenie predmetu nájmu na náklady nájomcu a zhodnotenie majetku obce.
B. s p l n o m o c ň u j e
starostu Obce Smolenice na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou RIOS s. r. o.
v zmysle prijatého uznesenia v bode A, ktorým bol tento nájom schválený a na vykonanie
nevyhnutných opráv chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch.
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Do diskusie sa zapojili viacerí poslanci (zvukový záznam) na podnet poslankyne p. Radkovej,
ktorá navrhovala schváliť prenájom len na obdobie jedného roku. Požadovala, aby v zmluve
bola presne vyčíslená výška prenájmu v peňažnej hodnote, nielen vo výške rozlohy
podlahovej plochy.
Poslanec p. Horník a starosta obce informovali, že ide len o navýšenie prenajatej plochy a nie
zmenu sadzby. Sadza schválili poslanci v Zásadách hospodárenia, ktoré určujú výšku nájmu
za jednotlivé plochy podľa ich využitia. Poslanec p. Polák navrhol uviesť do uznesenia na
schválenie tohto bodu, že v zmluve o prenájme bude uvedené, že výška prenájmu bude platná
do skončenia platnosti Zásad hospodárenia obce Smolenice a v prípade zmeny týchto zásad
hospodárenia bude zmluva doplnená dodatkom s platnými sadzbami.
Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
10
- za:
8
- proti:
0
- zdržal sa:
2 - Mráz, Radková

Uznesenie IV/11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie IV/11 v predloženom znení s tým, že v zmluve
bude uvedené, že výška prenájmu bude platná do skončenia platnosti Zásad hospodárenia
obce Smolenice a v prípade zmeny týchto zásad hospodárenia bude zmluva doplnená
dodatkom s platnými sadzbami.
Bod 12
Schválenie predaja nehnuteľného majetku s výmerou 9879 m2 - Odpredaj pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Trnavský samosprávny kraj
Odpredaj týchto pozemkov bol riešený na viacerých pracovných stretnutiach a realizuje sa na
základe podpísanej zmluvy o budúcej zmluve pred realizáciou rekonštrukcie cesty II/502 cez
obec.
Na schválenie predaja pozemkov v Trnavského samosprávneho kraja boli splnené zákonné
podmienky, obec zverejnila zámer predaja z dôvodu osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle dňa 18.4.2017. Vzhľadom na to, že všetky zákonom stanovené
podmienky boli prijaté, navrhol starosta obce, aby obecné zastupiteľstvo prijalo
Uznesenie č. IV/12 v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice :
A.
schvaľuje
v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod vlastníctva časti pozemku parcely
registra „E“ s parc. č. 510/1, ostatné plochy s výmerou 48 357 m² a časti pozemku parcely
registra „E“ s parc. č. 510/3, ostatné plochy s výmerou 18 618 m², zapísaných na liste
vlastníctva č. 2229 vedenom Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice,
katastrálne územie Smolenice, záujemcovi o kúpu - Trnavský samosprávny kraj, so sídlom
Starohájska 10, 917 01 Trnava , IČO: 37 836 901, a to za kúpnu cenu 1,- € za celý predmet
kúpy.
Predmetom kúpy je časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 510/1, ostatné plochy
s výmerou 48 357 m² a časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 510/3, ostatné plochy
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s výmerou 18 618 m², teda novovytvorená parcela, ktorá vznikla na podklade geometrického
plánu č. 75/2014 na zameranie asfaltovej komunikácie na p.č. 1344/5, 1344/12, 1344/13
a spevnených plôch p.č. 1344/8, 1344/16, 1344/18, p.č. 1346/6, 1346/7, 1346/8, 1346/2,
1350/2 zo dňa 30.12.2014 (vyhotoviteľ - geodet Ing. Jozef Vlachovič, Trnavská 14, 919 04
Smolenice), ktorý bol úradne overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa
28. 1. 2015 pod č. 10/2015, a to tak, že z parcely registra „E“ parc. č. 510/1, ostatné plochy
s výmerou 48 357 m², sa odčleňuje časť pozemku s výmerou 9 869 m² a pričleňuje sa k
novovytvorenej parcela registra „C“ s parc. č. 1344/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou
9 879 m² a z parcely registra „E“ parc. č. 510/3, ostatné plochy s výmerou 18 618 m², sa
odčleňuje časť pozemku s výmerou 10 m² a pričleňuje sa k novovytvorenej parcela registra
„C“ s parc. č. 1344/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 879 m², pričom
novovytvorená parcela registra „C“ s parc. č. 1344/5, zastavané plochy a nádvoria
s výmerou 9 879 m² tvorí predmet prevodu vlastníckeho práva na záujemcu.
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že záujemca o kúpu zrekonštruoval cestu, pričom
prevod pozemkov pod cestou je nevyhnutný na vysporiadanie vlastníckych vzťahov
a k predaju za uvedených podmienok sa obec zaviazala zmluvou o budúcej kúpnej zmluve.
Kúpna cena bude zaplatená najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, a to
jednorazovo.

B.

splnomocňuje

Starostu Obce Smolenice uzavrieť príslušnú kúpnu zmluvu so záujemcom o kúpu v zmysle
bodu A tohto uznesenia a vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri prepisovaní
a výpočtoch.
P. poslanec Polák žiadal, aby sa obec pokúsila získať naspäť poplatky za geodeta
a katastrálne poplatky. P. Horník informoval, že obec nebude uvedenými poplatkami
zaťažená.
Starosta dal hlasovať, aby poslanci schválili uznesenie č. IV/12 v predloženom znení.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
10
- za:
10
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie IV/12
Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie IV/12 v predloženom
znení.
Bod 13
Schválenie poverenia starostu obce v konaniach vo veci využitia poľovného revíru
Starosta skonštatoval, že Návrh poverenia starostu obce v konaniach vo veci využitia
poľovného revíru dostali poslanci emailom. Preto navrhol, aby poslanci schválili nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. IV/13:
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
schvaľuje
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v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) a m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poverenie pre starostu obce, aby v mene Obce Smolenice
vykonával práva vlastníka poľovných pozemkov v poľovnom revíri „Driny Smolenice –
Lošonec“, uznaného rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odbor pozemkový,
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. A98/07101 z 25. 6. 1998 s výmerou 2465,68 ha.
Starosta Obce Smolenice zastupuje Obec Smolenice pri výkone práv vlastníka poľovných
pozemkov v zmysle § 5 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä rozhoduje o využití práva
poľovníctva v poľovnom revíri, o podmienkach užívania spoločného poľovného revíru
osobitnou zmluvou, o postúpení práva užívania poľovného revíru ako aj o výške náhrady za
užívanie poľovného revíru, prípadne pri výkone ďalších práv a povinností vlastníka
poľovných pozemkov ustanovených v § 11 až 15 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
P. Polák dal návrh, aby bolo jasne zadefinovaná v zmluve bezodplatná náhrada, a aby sa
Poľovné združenie zaviazalo, že nebude požadovať v období nasledujúcich 10 rokov vyššie
dotácie ako majú v súčasnom období , teda 400,- €.
Do diskusie sa zapojili aj poslankyne Radková a Petrovičová – nesúhlasili s obmedzením
výšky dotácie a Ing. Kvapil sa vyjadril za združenie.
Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Poláka, aby v zmluve bola uvedená aj bezodplatná
náhradu v prípade schválenia prenájmu.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
10
- za:
1 - Polák
- proti:
6 - Janiga, Horník, Holkovič, Križan, Mráz, Lančarič
- zdržal:
3 - Petrovičová, Radková, Repa
Starosta skonštatoval, že návrh p. poslanca nebol schválený, a preto dal hlasovať o pôvodnom
návrhu Uznesenia IV/13.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
10
- za:
10
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie IV/13
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie IV/13 v pôvodnom predloženom znení.
Bod 14
Schválenie uznesenia
v Smoleniciach

za

účelom

realizácie

projektu

Vybavenie

učební

ZŠ

Poslanci sa zaoberali na viacerých pracovných stretnutiach týmto projektom a s témou boli
oboznámení, preto starosta navrhol, aby schválili uznesenie v nasledovnom znení:
Uznesenie č. IV/14:
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice schvaľuje
- predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie učební Základnej
školy v Smoleniciach“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (kód výzvy: IROPStrana 10 z 13

PO2-SC222-2016-13), ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce Smolenice;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci - povinné spolufinancovanie bude vo výške do 8.000 €,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
- za:
- proti:
- zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie IV/14
Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo schválilo Uznesenia č. IV/14 za účelom
realizácie projektu Vybavenie učební ZŠ v Smoleniciach v predloženom znení.
Bod 15
Rôzne
1. Schválenie organizačného zabezpečenia Tradičného smolenického jarmoku
Organizačné zabezpečenie Tradičného smolenického jarmoku tvorí textovú prílohu č. 4 tejto
zápisnice.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
- za:
- proti:
- zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie IV/15/1
Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo schválilo Organizačné zabezpečenie
Tradičného smolenického jarmoku 2017.
2. Rozpočtové opatrenie č.1/2017
Rozpočtové opatrenie dostali všetci poslanci emailovou poštou.
Rozpočtové opatrenie tvorí textovú prílohu č.5 tejto zápisnice.
Diskusia k Rozpočtovému opatreniu č. 1/2017:
p.Polák
- doplniťo RO: chodník od budovy múzea po Lesný závod, navrhol sumu 10.000,-€,
p. Križan
- navrhol, aby táto akcia bola zaradená do investičných akcií a zaradiť na prehodnotenie,
p.Horník
- tento projekt bude z prostriedkov určených v rozpočte na projekty.
Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Poláka na zaradenie finančných prostriedkov na
prípravu projektu na vybudovanie chodníka od múzea Molpír po Lesný závod vo výške
10.000,- €.
Výsledky hlasovania:
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- prítomní:
10
- za:
10
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie IV/15/2
Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo schválilo zaradenie finančných prostriedkov
na prípravu projektu na vybudovanie chodníka od múzea Molpír po Lesný závod vo výške
10.000,- € do Rozpočtového opatrenia č. 1/2017.
Dikusia k ostatným rozpočtovým opatreniam 1/2017:
- p. Janiga – či by nebolo správne odhlasovať každé opatrenie v navrhovaných Rozpočtových
opatrenich zvlášť,
- p. Radková – či akcie zaradené v tomto rozpočtovom opatrení sú ako prioritné,
- p. Križan – oboznámil, že prvé 4 akcie boli zaradené v rozpočte ako prioritné v roku 2016,
ale zrealizovali sa až v roku 2017.
Starosta dal odhlasovať upravené Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
10
- za:
10
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie IV/15/3
Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo schválilo upravené Rozpočtové opatrenie č.
1/2017.
3. Rôzne
- p. Horník – dal prísľub poslancom, že im starosta pošle výšku prenájmu priestorov, ktoré
spoločnosť RIOS platila doteraz a sumu novú, ktorú platiť bude na základe zväčšenia plochy
podľa novej zmluvy.
- p. Repa – ul. Trnavská a SNP priestor pri predajni zmrzliny – neprehľadné, navrhuje
umiestniť zrkadlo alebo požiadať o súčinnosť políciu,
- od 17.6.2017 – bude prebiehať rekonštrukcia schodov ku kaplnke p. Márie Karmelskej,
preto požiadal o trpezlivosť a ústretovosť občanov, práce bude vykonávať občianske
združenie Neštišané, vyzval aj dobrovoľníkov na pomoc,
- p. Janiga - na základe podnetu od občanov ul. Železničná žiadal o rekonštrukciu rozsiahleho
výtlku na ceste.
Bod 16
Diskusia
- p. Horník – dal informáciu o rekonštrukcii II. etapy cesty 502,
- p. Janiga – odporučil umiestnenie zrkadla na výjazde zo Zajačej ulice,
- p. Radková – požadovala info, ako hradili občania realizáciu príjazdových mostíkov
k svojim nehnuteľnostiam v rámci I. etapy rekonštrukcie cesty 502.
Zvukový záznam z diskusie je uložený na internetovej stránke obce Smolenice ako príloha
tejto zápisnice.
Táto zápisnica má 5 textových príloh.
Prezenčné listiny sú prílohou tejto zápisnice uložené na OcÚ.
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Anton Chrvala,v.r.
starosta obce
V Smoleniciach , 08.06.2017
Zapísala: Alena Hirnerová

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