Zápisnica

z XXVII. mimoriadne verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 6.8.2014
Miesto: Hasičská zbrojnica v Smoleniciach

Dňa: 6.8.2014

Prítomní:
Starostka obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva
Ospravedlnení poslanci: Paedr. Štibraná, Radko Mráz
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Pavlína Hornáčková.
Starostka otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatovala, že je
prítomných 9 poslancov, a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Oboznámila
prítomných s programom zasadnutia.
Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie
4. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie /buď 9 alebo 11 poslancov/
5. Odpredaj pozemku Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, Čulenova 6 na
výstavbu trafostanice na Ul. Na lúkach vo výmere 22 m2 za cenu 100 €
6. Schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
7. Rôzne
8. Diskusia
Bod 1. Otvorenie a program mimoriadneho zasadnutia
Starostka otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatovala, že je
prítomných 9 poslancov, a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Oboznámila
prítomných s programom zasadnutia.
Návrhy zmien programu:
Starostka navrhla vypustiť z programu bod 5/, nakoľko k jeho prerokovaniu
neboli splnené všetky náležitosti.
Ing. Janiga navrhol vypustiť bod 7/ a 8/, nakoľko mimoriadne zasadnutie by sa
malo zaoberať bodmi, kvôli ktorému bolo zvolané a nie diskutovaním.

Starostka obce dala poslancom hlasovať o programe zasadnutia Obecného zastupiteľstva s jeho zmenami
a doplneniami nasledovne:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie

3. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie
4. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie /buď 9 alebo 11 poslancov/
5. Schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Uznesenie XXVII/1

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach
s c h v a ľ u j e doplnený Program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Smoleniciach.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
1 Ing. Janiga
Nehlasoval: 0
Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté a doplnený program zasadnutia Obecného
zastupiteľstva schválený.

2. Uznesenie XXVII/2
Obecné zastupiteľstvo
a/volí :

Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda
p. Radoslav Horník
Členovia: Ing. Vladimír Polák, Prof. Radková
b/ určuje za overovateľov zápisnice: p. Michala Holkoviča a Ing. Petra Janigu
a za zapisovateľku pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Ing. Anna Lošonskú
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
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3.
Starostka obce vyzvala poslancov, aby sa jednotlivo vyjadrili , na aký úväzok
bude vykonávať funkciu starosta na celé funkčné obdobie.
Poslanci sa vyjadrovali za 2 návrhy. 100% - 6 poslanci
80% - 3 poslanci

Uznesenie XXVII/3
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:
Podľa paragrafu 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov určenie rozsahu výkonu funkcie /úväzku/ starostu na celé
funkčné obdobie vo výške 100%
Výsledky hlasovania:
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
6 Hilda Boháčková, Michal Holkovič, Anton Chrvala, Ing. Peter
Janiga, Teodor Mráz, Mgr. Eva Piknová
Proti:
3 všetci traja navrhujú 80% úväzok :
Prof. Libuša Radková, Ing. Vladimír Polák, Radoslav Horník
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

4.
Uznesenie XXVII/4
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:
Podľa paragrafu 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov určenie počtu poslancov celkom 11, ktorí budú zvolení
v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú Obec Smolenice
výsledky hlasovania: za počet poslancov 11 : 6 poslancov:
Hilda Boháčková, Prof. Radková, Anton Chrvala, Ing. Peter
Janiga, Teodor Mráz, Mgr. Eva Piknová
proti: 3 – všetci traja navrhujú počet 9 poslancov :
Michal Holkovič, Ing. Vladimír Polák, Radoslav Horník
zdržal sa:0 )
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5.Schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Uznesenie XXVII/5
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
A.

schvaľuje

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B, predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien
spočívajúcich v povinnosti Obce Smolenice ako vlastníka nehnuteľností zapísaných na liste
vlastníctva 2056 vedenom pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenická
Nová Ves:
- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 368/1, ostatné plochy s výmerou 352 m²,
- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 383, ostatné plochy s výmerou 10 446 m²,
- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 390, trvalé trávnaté porasty s výmerou 20 159 m²
a
- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 522, ostatné plochy s výmerou 1 730 m²,
strpieť na týchto nehnuteľnostiach:
a)
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b)
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c)
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom výkonu
povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b),
a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, ktorého vypracovanie zabezpečí Obec
Smolenice na vlastné náklady, pričom vecné bremená sa zriadia bezodplatne.
B.

splnomocňuje

Starostku Obce Smolenice rokovať o podmienkach zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecných bremien a uzavrieť príslušnú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

Predseda návrhovej komisie p. Horník predniesol úplné znenie uznesenia XXVII. verejného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva s výsledkami hlasovaní.
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Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila mimoriadne verejné zasadnutie.
Zvukový záznam z diskusie je uložený na internetovej stránke obce Smolenice (ako príloha
tejto zápisnice)

V Smoleniciach 6.8.2014
Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovatelia: p. Michal Holkovič, p. Ing. Peter Janiga
Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala

Pavlína Hornáčková,v.r.
starostka obce

Strana 5 z 5

