
 

 

 
 III. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 9.4.2015  

 

Miesto: KD v Smoleniciach                                                   Dňa:  09.04.2015 

 

 

Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov z 11 poslancov. 

Starosta skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 
 

Oboznámil prítomných s programom zasadnutia: 

 

 

            Program zasadnutia: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Plnenie úloh z II. verejného zasadnutia zo dňa 12.03.2015 

4. Prerokovanie upraveného návrhu VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 

5. 2. rozpočtové opatrenie  
6. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2015 

7. Úprava platu starostu obce, ktorá vyplýva  zo zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy 
za rok 2014   

8. Rôzne 

9. Diskusia 

 

 

Na základe návrhu p. poslanca Ing. Križana bol program zasadnutia doplnený o bod – 

navýšenie  platu starostu obce. 

 

Starosta predložil na schválenie upravený program zasadnutia v tomto znení: 
 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Plnenie úloh z II. verejného zasadnutia zo dňa 12.03.2015 

4. Prerokovanie upraveného návrhu VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 

5. 2. rozpočtové opatrenie  
6. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2015 

7. Úprava platu starostu obce, ktorá vyplýva  zo zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy 
za rok 2014 podľa štatistického úradu 

8. Navýšenie platu starostu obce  

9. Rôzne 

10.  Diskusia 
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Výsledky hlasovania: 
Prítomní :  11 

Za           :  11 

Proti       :   0 

Zdržal sa :  0    

 

    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 09.04.2015. 

 

 

 

 

Bod 2.  
Voľba návrhovej komisie 

 

Uznesenie  III/2 

 

Obecné zastupiteľstvo   
a/ volí: 
Návrhovú komisiu v zložení: 
                                      

 predseda:       Tibor Lančarič 

            členovia:                        Mgr. Tomáš Mráz, Ing. Ondrej Repa 

 

b/ určuje: 
            overovateľov  zápisnice:   Radoslav Horník, Pavol Zárecký 

            zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Ing. Anna Lošonská 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní :  11 

Za           :  11 

Proti       :   0 

Zdržal sa :  0    

 

    

Uznesenie  III/2 bolo schválené. 
     

 

 

 

Bod 3 

Plnenie úloh z II. verejného zasadnutia zo dňa 12.03.2015 

 

- SMŠ Lienka požiadala kontrolórku obce p. Ing. Púchlu o vypracovanie hĺbkovej kontroly  
na II. polrok 2015. Pani Púchla po konzultácii dospela k rozhodnutiu, že môže  vykonávať 
kontroly len časti  účtovníctva v rámci pridelenej dotácie z obce. Hĺbkovú kontrolu v SMŠ 
Lienke robiť nemôže. Požadovaná kontrola účtovníctva sa musí vykonať formou auditu. Na 
najbližšom pracovnom zasadnutí bude predložený tento zámer SMŠ Lienka poslancom na 
odsúhlasenie. SMŠ Lienka bola informovaná o uvedenej skutočnosti listom, ktorý osobne 
prevzali.  

- p. Ing. Denkócy navrhol pre lepší priamy kontakt občanov s poslancami uverejniť ich 
emailové adresy na webovej stránke obce /emaily poslancov boli zhromaždené, len z tech. 

dôvodov neboli ešte umiestnené na webe obce. V krátkej dobe bude zverejnené. 
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- p. Gajdová poukázala na to, že naša obec nemá v demografickej správe uvedený počet 
dôchodcov – údaj bol doplnený po verejnom zasadnutí a žiadala o informáciu o výške 
finančných prostriedkov, ktoré dostáva obec na dôchodcov – starosta preveril uvedenú 
informáciu, ale nakoľko finančné prostriedky prichádzajú do rozpočtu obce v ucelenej sume 

a pre viacero skupín obyvateľstva, nie je možné presne určiť konkrétnu výšku priamo pre 
dôchodcov.  

 

 

Uznesenie III/3 

 

Obecné zastupiteľstvo  
 berie na vedomie : 

plnenie úloh z II. verejného zasadnutia zo dňa 12.03.2015. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní :  11 

Za           :  11 

Proti       :   0 

Zdržal sa :   0    

 

Uznesenie III/3 bolo zobraté na vedomie. 
 

  
 

Bod 4 

Prerokovanie upraveného návrhu VZN o  výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 
 

 Na základe požiadaviek zriaďovateliek  SMŠ Lienka a zástupcov rodičov a po prerokovaní 
na finančnej komisii predložil starosta  upravený  návrh všeobecného záväzného nariadenia 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení, nasledovne: 

 

 

Pozmeňujúci návrh č.1: 
FK v článku č.3 bod 1 navrhuje doplniť za posledné slová text: „okrem dotácie pre materskú 
školu Komenského 3“. Uvedený návrh dáva do súladu spôsob výpočtu dotácie pre materskú 
školu pri ZŠ Smolenice z dôvodu otvorenia novej triedy od februára 2015. 
 

Pozmeňujúci návrh č.2: 
FK navrhuje v článku 4 ods. 1 upraviť výšku dotáciu na žiaka resp. dieťa a ročnú výšku 
dotácie. FK navrhuje nahradiť pôvodné znenie odseku týmto znením: 

 

4 

ČL.4 
Výška dotácie a spôsob jej poskytovania 

 

1. Obec Smolenice stanovuje dotáciu na financovanie nákladov: 
 

i. na mzdy a prevádzku MŠ pri ZŠ Smolenice, Komenského 3 a na financovanie 

stravovania deti MŠ pri ZŠ Smolenice: 
a) na deti,  podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15.2.2015   

b) výška finančných prostriedkov na jedno dieťa na rok je 1.803,17 € 

c) ročná výška dotácie je 151.466,28 €  
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ii. na mzdy a prevádzku Školského klubu detí pri ZŠ Smolenice, Komenského 3: 
a) na deti,  podľa celkového počtu žiakov podľa čl.3 ods.2  
b) výška finančných prostriedkov na jedno dieťa na rok je 183,08 € 

c) ročná výška dotácie je  43.940,00 €  
 

iii. na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania žiakov ZŠ Smolenice, 
Komenského 3: 
a) na žiakov ZŠ,  podľa celkového počtu žiakov ZŠ podľa čl.3 ods.1 (Výkaz Škol V40 

r.109) 

b) výška finančných prostriedkov na jedného žiaka na rok je 144,22 € 

c) ročná výška dotácie 34.612,86 € 

 

iv. na mzdy a prevádzku Súkromnej materskej školy Lienka Smolenice, SNP 97 a na 

financovanie stravovania deti Súkromnej materskej školy Lienka Smolenice: 
a) na deti,  podľa počtu detí podľa čl.3 ods.3   
b) výška finančných prostriedkov na jedno dieťa na rok je 1.803,17 €  
c) ročná výška dotácie je 72.126,80 € 

 

Poslanci podmienili navýšenie dotácie na 100%, splácaním dlhu voči obci podľa splátkového 
kalendára. 
 

Pozmeňujúci návrh č.3: 
FK  navrhuje v článku 5 ods 1 doplniť za posledné slová nasledovný text: „podľa prílohy č.1 
k tomuto VZN“. Zároveň sa k tomuto VZN prikladá príloha č.1. Týmto návrhom sa precizuje 
forma výkazu určeného na vyúčtovanie poskytnutých dotácií. 
 
 

Starosta skonštatoval, že boli splnené zákonné predpoklady na prijatie príslušného návrhu 
VZN v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, čiže návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejnila obec jeho 

vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva 
o pozmeňujúcom návrhu nariadenia, t. j. dňa 24.03.2015. Návrh nariadenia sa zverejnil aj na 

webovej adrese obce. 

  

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej 
mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. V uvedenej lehote boli 

spracované pripomienky k predmetnému návrhu nariadenia.  
 

Starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 54/2015 v upravenom znení tak, 

ako bolo prečítané. 

 

   

Uznesenie  III/4  
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 54/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení, ktorým sa zároveň ruší VZN 53/2015. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní :  11 

Za           :  11 

Proti       :   0 

Zdržal sa :   0    



Strana 5 z 7 
 

 

    

Uznesenie  III/4 bolo schválené. 
 

    

                                  

Bod 5 

2.rozpočtové opatrenie  
 

Ing. Anna Lošonská prečítala 2.rozpočtové opatrenie. 
Na základe diskusie poslancov Ing. Peter Križan podal návrh na stiahnutie tohto bodu 
z rokovania. Poslanci hlasovali za stiahnutie bodu 2. Rozpočtové opatrenie z bodu rokovania. 

 

 Uznesenie  III/5  
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní :  11 

Za           :  10 

Proti       :   0 

Zdržal sa :   1   

Hlasovania sa zdržala Prof. Radková. 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stiahnutie 2.rozpočtového opatrenia z bodu rokovania . 

 

 

 

 

 

Bod 6 

Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2015  
 

Finančná komisia na svojom zasadnutí schválila na základe žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce 
na rok 2015 nasledujúce príspevky – podľa prílohy č. 1 

Starosta navrhol, aby sa príspevok Klubu dôchodcov pri OcÚ z položky dotácie pre 
organizácie presunul do samostatnej položky. Presun bude riešený rozpočtovým opatrením na 
budúcom zasadnutí. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní :  11 

Za           :  11 

Proti       :   0 

Zdržal sa :   0    

 

 

 

 

 

 

Uznesenie  III/6  
 

 

    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 podľa prílohy č.1 
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Bod 7 
Úprava platu starostu obce, ktorá vyplýva  zo zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy 
za rok 2014 

 

   

 

Štatistický úrad SR dňa 6.marca 2015 zverejnil priemernú mesačnú mzdu za rok 2014 vo 

výške 858,00  €.  

Udaj o priemernej mesačnej mzde v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok je 
podstatnou náležitosťou aj  pre výpočet platu primátorov a starostov v súlade so zákonom 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. 
Obce nad 3000 obyvateľov majú koeficient 2,17. 

Podľa novej úpravy je plat starostu obce Smolenice vo výške 1862,- € , s účinnosťou od 
1.1.2015. 

 

 

Uznesenie  III/7  
Výsledky hlasovania: 
Prítomní :  11 

Za           :  11 

Proti       :   0 

Zdržal sa :  0    

 

   

Obecné zastupiteľstvo  b e r i e   n a v e d o m i e 

Úpravu platu starostu obce , ktorá vyplýva  zo zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy za rok 
2014 podľa štatistického úradu. 
 

 

 

Bod 8 
 

Ing. Križan, predseda finančnej komisie, predložil návrh na úpravu platu starostu a po 

vzájomnej dohode s poslancami navrhol navýšenie platu o 35% na základe doterajšej práce 
starostu.  

 

Uznesenie  III/8 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  
úpravu platu starostu vo výške 1862 + 35% (652) = 2514 € s platnosťou  od  1.4.2015 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní :  11 

Za           :  11 

Proti       :   0 

Zdržal sa :   0    

  

Uznesenie  III/8 bolo schválené. 
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Bod 9 
Rôzne 

 

Pán starosta zhodnotil doterajšiu prácu za predchádzajúce obdobie – príloha č. 2 

 

Ing. Janiga upozornil na nové značenie v obci a požadoval zrkadlo na Zajačej ulici. 
 

Pán Horník informoval o realizácii II.etapy cesty II/502 a odpovedal, že osadenie 
zrkadla bude riešené v rámci pripomienok k 2. etape rekonštrukcie cesty II/502.  

 

 

Pán starosta ukončil oficiálnu časť zasadnutia a otvoril diskusiu. 

 

 

Bod 10 
Diskusia 

 

Ing. Denkócy mal pripomienku k emailovým adresám poslancov a požadoval termín, kedy 
budú uverejnené na webovej stránke a zároveň požadoval, aby tam boli uvedené aj adresy 
bydliska. 

 

Pán Kučera požadoval informácie ohľadne chodníka v kaštieli. 
 

Pani Gajdová poďakovala p. starostovi za doterajšiu prácu a zablahoželala mu k životnému 
jubileu. 

 

Pán Mruškovič požadoval informácie ohľadne neopraveného múru zo strany ihriska a taktiež 
sa sťažoval na preletujúce lopty na jeho pozemok, čím je ohrozovaný súkromný majetok. 
(Starosta prisľúbil doriešenie situácie ohľadne múru do 31.5.2015). 
 

Pán poslanec Horník podal informáciu ohľadne projektu verejného osvetlenia v obci. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil verejné zasadnutie.  
 

 

Zvukový záznam z diskusie je uložený na webovej stránke obce Smolenice (ako príloha tejto 
zápisnice) . 
           

V Smoleniciach 09.04.2015 

Zapísala: Ing. Anna Lošonská 

                                                                                      

Overovatelia: p. Radoslav Horník             ............................................ 
                     p. Pavol Zárecký                   ...........................................  
 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala 

 

 

 

 

 

                                                                                       Anton Chrvala 

                                                                                        starosta obce 


