Zápisnica
z XXX. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 13.11.2014
Miesto: KD v Smoleniciach

Dňa: 13.11.2014

Prítomní:
Starostka obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Eva Piknová, Michal Holkovič
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Pavlína Hornáčková.
Starostka otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach,
skonštatovala, že je prítomných 9 poslancov z celkového počtu 11, takže
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Oboznámila prítomných
s programom zasadnutia.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Ocenenie účastníkov, ktorí sa podieľali na šírení dobrého mena Štefana Baniča,
vynálezcu padáka, zástupcami Klubu vojenských výsadkárov v Bratislave pri
príležitosti 100-ho výročia udelenia patentnej listiny vynálezcovi padáka Štefanovi
Baničovi.
4. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočné úhrady výdavkov škôl a školských
zariadení v zmysle už schválených súm na XXV. verejnom zasadnutí poslancov OZ
Smolenice dňa 24.6.2014
5. Rozpočtové opatrenia r. 2014
6. Rozpočet na r. 2015
7. Stanovisko kontrolórky obce Smolenice k rozpočtu na r. 2015
8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
9. VZN o dani z nehnuteľnosti
10. VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
11. VZN o službách poskytovaných obcou a poplatok za tieto služby v obci /Kultúrny
dom Smolenice/

12. Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa parc. č. 547/11 výmera 121 m2, parc.č. 547/5 – výmera 83 m2
a parc. č. 547/6 výmera 77 m2 – Koliba po zámkom
13. Delegovanie nového p. farára Mgr. Ing. Juraja Šindlera za člena Rady školy ZŠ
s MŠ v Smoleniciach
14. Rôzne
15. Diskusia

Bod 1. Otvorenie a program 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.

1.Uznesenie XXX/1
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach
s c h v a ľ u j e program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté a
Obecného zastupiteľstva schválený.

program zasadnutia

2. Uznesenie XXX/2

Obecné zastupiteľstvo
a/volí :
Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda:
Anton Chrvala
Členovia: Radoslav Horník, Prof. Radková
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b/ určuje za overovateľov zápisnice: Paedr. Ivanu Štibranú a Ing. Vladimíra Poláka
a za zapisovateľku pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Ing. Annu Lošonskú
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

3.
Pani starostka privítala zástupcov Klubu vojenských výsadkárov
v Bratislave pri príležitosti 100-ho výročia udelenia patentnej listiny
vynálezcovi padáka Štefanovi Baničovi:
plukovníka vo výslužbe Ing. Jozefa Tučeka, CSc., prezidenta Klubu
vojenských výsadkárov SR,
PhDr. Viktora Timura, CSc. – podpredsedu klubu
a p. Ladislava Hrehu, zástupcu športových výsadkárov
a vyzvala ich k oceneniu účastníkov obce Smolenice, ktorí sa podieľali na
šírení dobrého mena Štefana Baniča, vynálezcu padáka
Ocenení:
p. Hilda Boháčková, poslankyňa OZ Smolenice
p. Ivan Horník
p. Štefan Sládek
p. Ján Študenc
p. Peter Štibraný
p. Pavol Zárecký
Pani starostka pozvala pánov z Klubu výsadkárov a ocenených na malé
občerstvenie.
4. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočné úhrady výdavkov škôl
a školských zariadení v zmysle už schválených súm na XXV. verejnom
zasadnutí poslancov OZ Smolenice dňa 24.6.2014.
Pani starostka odovzdala slovo Ing. Hoblíkovej, predsedníčke Rady ZŠ s MŠ
v Smoleniciach, aby podrobnejšie oboznámila prítomných s danou
problematikou. Do rozpravy zasiahli aj rodičia detí zo súkromnej MŠ
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Lienka. Ing. Hoblíková sa vyjadrila, že sa má v otázkach stravného detí MŠ
Lienka postupovať podľa zmluvy medzi MŠ Lienka a školskou jedálňou a že
zmluvu má v ruke, ale MŠ Lienka nemá žiadne právo dostať kópiu tejto
zmluvy. Ing. Hoblíková viackrát zopakovala, že ak sa Lienke nepáči, škola
zmluvu Lienke vypovie a deti sa majú stravovať inde. Potom obvinila
vedenie MŠ Lienka že neplatí stravu, na čo riaditeľka MŠ Lienka okamžite
doložila doklady o riadnom zaplatení. K otázke režijných nákladov
v navrhovanom VZN sa vyjadrili aj rodičia detí MŠ Lienka, (pani Mgr.
Radovčičová a iní), že žiadajú podrobné vysvetlenie, ako sa k požadovanej
sume dospelo.
Poslankyňa prof. Radková kritizovala vyjadrenia zástupkyne Rady školy
Ing. Hoblíkovej, že nemá MŠ Lienka nárok na kópiu zmluvy, nakoľko nie je
čo skrývať, zmluvu žiadali od riaditeľky ZŠ aj od obce, ale tá sa našla až
teraz na poslednú chvíľu, nakoľko bola podpísaná pred nástupom riaditeľky
školy a nachádzala sa od r. 2005 niekde v archíve školy.
alej poslankyňa prof. Radková namietala, že ke už VZN používa na deti
MŠ Lienka pojem iní stravníci, sú to napriek tomu deti rovnakých
rovnoprávnych občanov SR a rovnakých daňových poplatníkov, ako sú aj
rodičia detí obecnej MŠ.
Bolo spomínané aj stanovisko Mgr. Petráša a s ním rozporujúce stanovisko
alšieho právnika: Renáty Radovčičovej v otázke používania pojmu „iní
stravníci“. Mgr. Radovčičová žiadala Mgr. Petráša o vysvetlenie, na základe
akého zákona majú byť deti MŠ Lienka označovaní ako iní stravníci. Na to
žiadala prof. Radková, aby bolo dané do zápisu, že treba požiadať vyššiu
právnu inštanciu o výklad zákonného pojmu dieťa a iný stravník, lebo
stanovisko Mgr. Petráša je, že deti MŠ Lienka nie sú brané ako deti, ale ako
iní stravníci, čo rozporovala Mgr. Radovčičová, tiež právnička. Pani
starostka dala o VZN hlasovať.
Uznesenie XXX/4
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:

VZN o výške mesačného príspevku na čiastočné úhrady výdavkov škôl
a školských zariadení v zmysle už schválených súm na XXV. verejnom
zasadnutí poslancov OZ Smolenice dňa 24.6.2014

Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
3 /Prof. Radková, p. Anton Chrvala, p. Radko Mráz/
Nehlasoval: 0
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Schválené.

5.
Rozpočtové opatrenie na r. 2014
Pani starostka poprosila poslanca Ing. Poláka, aby predniesol rozpočtové
opatrenie na r.2014
Rozpočtové opatrenie bolo pripomienkované Ing. Janigom : 13000 €,
ktoré v rozpočtovom opatrení malo byť dané ZŠ s MŠ na technické
vybavenie, navrhol ponechať ako rezervu na úpravu financovania MŠ
Lienka. Ing. Janiga zdôvodnil svoj návrh tým, že OcU dáva MŠ Lienka
len 88% peňazí z originálnych kompetencií a teda MŠ Lienka dostáva na
dieťa menej peňazí než obecná MŠ, aj ke rodičia týchto detí rovnako
platia dane. Zvyšok si ponecháva obec Smolenice, čo zjavne prispelo aj
k vytvoreniu dlhu Lienky.
p. Gajdová, členka Komisie školstva a sociálnych vecí, vysvetlila problém
MŠ Lienka, ktorý bol riešený viackrát na komisiách bezúspešne.
Pani starostka dala o návrhu p. poslanca Ing. Janigu : ponechať rezervu
v rozpočte vo výške 13000 € pre dlhy MŠ Lienka hlasovať.

Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
3Prof. Radková, Ing. Janiga, R. Mráz
Proti:
2Ing. Polák, p.Radoslav Horník
Zdržali sa:
4 /p. Boháčková, p. Anton Chrvala, p. Teodor Mráz, Dr. Štibraná/
Nehlasoval: 0
Návrh neprešiel.

Pán Mgr. Birošík mal požiadavku navýšiť čiastku na park z pôvodnych
10000 € na 15 000 €.
Ing. Polák vysvetlil, že teraz v roku 2014 je možné uvoľniť len čiastku
10000 € ale v budúcnosti nevylúčil dofinancovanie.
Prof. Radková požiadala Ing. Poláka, aby predložil počet odpracovaných
hodín, za ktoré bolo Športovému klubu na predchádzajúcom zasadaní
schválené 1800 €z položky Zeleň, pretože na zasadaní 1.10. 2014 Ing.
Polák tento svoj návrh nevedel doložiť počtom odpracovaných hodín.
Správu o odpracovaných hodinách predniesol štatutárny zástupca ŠK. Na
čo prof. Radková konštatovala, že športovci pracovali za 3 € na hodinu
a poľovníci za 1,30 € na hodinu. Na základe toho žiadala poslankyňa prof.
Radková, aby
1. pre navrhované rozpočtové opatrenia boli dodané podklady
v budúcnosti vopred, aby poslanci vedeli, prečo majú navrhované sumy
schváliť (nakoľko k tomuto rozpočtovému opatreniu podklady dodané
zatiaľ vôbec neboli, hoci sme o ňom už hlasovali 1.10.!)
2. aby odmeny občianskych združení za prácu na verejnej zeleni boli
rovné, nie že jednému združeniu sa platí za hodinu iná sadzba než
druhému združeniu. Na to reagovali poslanci Polák a Ing. Horník, že
športovci ešte robili aj niečo iné ako vykázali. Starostka Hornáčková
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dodala, že aj poľovníci robili naviac. Prof. Radková pripomenula tiež, že
p. poslanca Ing. Poláka požiadala verejne na minulom zasadaní, že tieto
presné podklady o odpracovaných hodinách bude žiadať a zároveň ho
telefonicky 12.11. upozornila ako predkladateľa návrhu na rozpočtové
opatrenie o čerpaní prostriedkov na verejnú zeleň, aby doložil svoj návrh
aspoň na zasadaní 13.11. 2014.
Ing. Lengyel v diskusii k tomuto bodu žiadal, aby občianske združenia
boli dotované podľa platného VZN, nie z položky zeleň.
Pani starostka dala hlasovať o rozpočtovom opatrení , ktoré je prílohou
tejto zápisnice.
Uznesenie XXX/5
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:
Rozpočtové opatrenie na r. 2014
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
1 /Ing. Janiga/
Nehlasoval: 0

Schválené.

6. Rozpočet na r. 2015
Pani starostka vyzvala Ing. Lošonskú, ekonómku obce, aby prečítala návrh
rozpočtu na
r. 2015.

Programový rozpočet Obce Smolenice na r. 2015 s výhľadom pre roky 2016
a 2017
Príjmy
2015 1 546 845 €
Výdavky
2015 1 546 014 €
_______________________________
Hospodárenie
831 €
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
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Pani starostka ospravedlnila p. kontrolórku z neúčasti na verejnom zasadnutí.
7. Stanovisko kontrolórky obce Smolenice k predloženému programovému
rozpočtu na r. 2015
Pani starostka poprosila Ing. Poláka, aby prečítal stanovisko p. kontrolórky
k rozpočtu a dala hlasovať , aby bolo stanovisko zapísané a prijaté v takomto
znení.
Uznesenie XXX/7

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

Stanovisko kontrolórky obce Smolenice k predloženému programovému
rozpočtu na r. 2015
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Pani starostka poprosila Ing. Poláka, aby prečítal správu o výsledku následnej
kontroly, ktorý vypracovala kontrolórka obce, Ing. Jana Púchla
Uvedené berú poslanci na vedomie.
Pani starostka dala hlasovať o tom, aby Správa o výsledku následnej finančnej
kontrole bola vzatá na vedomie v takomto znení.
Uznesenie XXX/8

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

9. / o tomto bode bolo hlasované pred odsúhlasením rozpočtu/

Pracovníčka Ocú Smolenice p. A. Hirnerová prečítala úpravy DzN a pani
starostka dalo o VZN hlasovať.
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Uznesenie XXX/9
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:
VZN č.51/2014 o dani z nehnuteľnosti , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 44/2012 o dani z
nehnuteľnosti
Úpravy sa viažu na zmenu v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady platného od 1.11.2014 s účinnosťou
od 15.10.2014 a to:
- časť 3 daň zo stavieb článok 4 sadzba dane tohto VZN
bod 1. písmeno a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu - úprava sadzby
bod 1. písmeno g) garáže, ktoré sa rozdelili na tri skupiny,
- časť 4 daň z bytov článok 5 sadzba dane tohto VZN
písmeno a) byt a b) nebytový priestor - úprava sadzby,
- časť 5 spoločné ustanovenia článok 9 platenie dane
bod 2., kde sa upravuje text pri splatnosti prvej splátky do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

10.

Uznesenie XXX/10 /o tomto bode bolo hlasované pred odsúhlasením rozpočtu/
Pracovníčka Ocú Smolenice p. A. Hirnerová prečítala úpravy k VZN a pani
starostka dalo o VZN hlasovať
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:
VZN č. 52/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 47/2013 o miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady
Úpravy sa viažu na zmenu v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady platného od
1.11.2004 s účinnosťou od 15.10.2014, a to:
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- článok 6 bod 5 tohto VZN - úprava termínu prvej splátky do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti,
- článok 8 bod 2 písmeno a) až h) tohto VZN - zníženie, vrátenie a
odpustenie poplatku v prípade, že sa poplatník nezdržiava alebo nezdržiaval
viac 90 dní na území obce a
- článok 8 bod 2 písmeno i) tohto VZN - zníženie poplatku fyzickej osobe
staršej ako 62 rokov, držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím a
držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

11. VZN o službách poskytovaných obcou a poplatok za tieto služby v obci /Kultúrny
dom Smolenice/
Všetky poplatky zostávajú nezmenené, len sa mení sadzba na 20€ za každú začatú
hodinu v KD Smolenice

K tomuto návrhu boli dané pripomienky :
p. Chrvala požadoval rozlišovať predajcov a účastníkov napr. Zumby
Ing. Polák: navrhuje riešiť radšej príspevkom
Prof. Radková – navrhuje zaregistrovanie účastníkov Zumby a vtedy si môže
združenie požiadať o dotáciu. Ponúkla poradenstvo Zumbe pri tvorbe štatútu a
registrácii .

Uznesenie XXX/11
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e,
aby všetky poplatky vo VZN o službách poskytovaných obcou a poplatok za tieto služby
v obci /Kultúrny dom Smolenice/ zostali nezmenené , len podľa návrhu poslancov zo dňa
27.10.2014 bola zmenená sadzba na 20 € za každú začatú hodinu v KD Smolenice vo VZN č.
49/2013
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
8 / v čase hlasovania neprítomná Dr. Štibraná/
Za:
7
Proti:
0
Zdržal sa:
1 /p. Anton Chrvala/
Nehlasoval: 0
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12. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa – run-run, s. r. o.
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
pozemok vedený na liste vlastníctva č. 2229 pre okres Trnava, obec Smolenice, kat. územie
Smolenice ako pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 547/5, zastavené plochy a nádvoria s
výmerou 83 m² a pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 547/6, zastavené plochy a nádvoria s
výmerou 77 m² ako aj časti nehnuteľností - pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 2229
vedenom Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice pre kat. územie
Smolenice ako pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 4/2, ostatné plochy s výmerou 9 836
m² a pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 510/1, ostatné plochy s výmerou 48 413 m²
označených geometrickým plánom č. 7/2014 na oddelenie pozemku p. č. 547/11
vyhotoveným Ing. Jozefom Vlachovičom 28. 1. 2014 ako pozemok parcely registra „C“ s
parc. č. 547/11, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 121 m², záujemcovi o prenájom
spoločnosti run-run, s. r. o. so sídlom Vlčkova 1036/6 , 811 05 Bratislava, IČO: 47 471 107,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 93074/B,
na dobu neurčitú za nájomné vo výške 13,30 €/m² ročne v období od mája do septembra
príslušného kalendárneho roka pri prenájme pozemku s p. č. 547/11 s výmerou 121 m² a za
nájomné vo výške 13,30 €/m² ročne pri nájme pozemku p. č. 547/5 s výmerou 83 m² a p. č.
547/6 s výmerou 77 m², a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa ke že záujemca o nájom
je vlastník stavby postavenej na pozemku p. č. 547/6, pričom nehnuteľnosti, ktoré tvoria
predmet nájmu sú nehnuteľnosťami na ktorých stojí stavba vo vlastníctve záujemcu o nájom a
pozemkami priľahlými k pozemku n ktorom je umiestnená stavba vo vlastníctve záujemcu o
nájom.
B.

splnomocňuje

starostku Obce Smolenice na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou run-run, 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.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

Uznesenie XXX/13
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
Delegovanie nového p. farára Mgr. Ing. Juraja Šindlera za člena Rady školy ZŠ s MŠ
v Smoleniciach
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Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
13. Rôzne
 Informácia p. poslanca A. Chrvalu o tom, že dvakrát po sebe boli smolenickí americkí
futbalisti Eagles Smolenice majstrami Slovenska

14. Diskusia
 P. Marie Zatková : informovala o tom, že Pomník padlých hrdinov pri obecnom úrade
je vo veľmi zlom stave a bolo by potrebné ho opraviť.
Vyjadrila spokojnosť so zájazdom Klubu dôchodcov
Ing. Lengyel obvinil poslancov a starostku, že zvolaním zasadania vo volebnom
moratóriu si robia volebnú kampaň, na čo starostka pripomenula, že VZN a rozpočet
bolo treba schváliť a až do 13.11. nebola voľná sála na zasadanie kvôli predvolebnej
kampani kandidátov
 Ing. Daniel Hodulík prečo sa dáva o bratí na vedomie hlasovať?
Odpove právnika Mgr. Petráša: hlasovať sa má o všetkom.
 P. Jakub Radek po akoval pracovníčkam OcÚ, poslancom, starostke a všetkým
občanom, ktorí sa podieľali na práci obce za obetavú prácu

Predseda návrhovej komisie p. Anton Chrvala predniesol uznesenia XXX. verejného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva .
Starostka obce po akovala prítomným za účasť a ukončila verejné zasadnutie.
Zvukový záznam z diskusie je uložený na internetovej stránke obce Smolenice (ako príloha
tejto zápisnice)

V Smoleniciach 13.11.2014
Zapísala: p.Ing. Anna Lošonská
Overovatelia: p. Dr. Štibraná, p. Ing. Polák
Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala
Pavlína Hornáčková,v.r.
starostka obce
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