
Zápisnica
z XXIX.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice

zo dňa 01.10.2014

Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach                                                         Dňa:  01.10.2014

Prítomní:
Starostka obce a  8  poslancov  obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnení: Ing. Peter Janiga
Neprítomní: Teodor Mráz, Michal Holkovič

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce  Pavlína Hornáčková.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie a program zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie

3. Rozpočtové opatrenia

4. Investičné akcie na rok 2014

5. VZN o dani z nehnuteľnosti

6. VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

7. Rôzne

8. Diskusia

Bod 1.
 Otvorenie a program zasadnutia
Starostka otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatovala, že je
prítomných 8 poslancov, a teda Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Oboznámila
prítomných s programom zasadnutia.
Návrhy na zmenu programu v súlade s ust. § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov podali dvaja poslanci Obecného zastupiteľstva – Mgr.
Eva Piknová a p. Radoslav Horník.

Návrhy zmien a doplnenia programu v bode 7.Rôzne:

Predložené poslankyňou Mgr. Evou Piknovou

Navrhla prerokovať:

- príspevok na úhradu výdavkov na  úpravu zovňajšku a ošatné osobám, ktoré
organizačne a výkonne zabezpečovali počas roka  občianske obrady.

Návrhy zmien a doplnenia programu :

Predložené poslancom  Radoslavom Horníkom

      Navrhol nový bod programu:
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                  - list Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia – Program odpadového hospodárstva Chemolak, a.s.
na roky 2011-2015.

Starostka ešte doplnila bod Informácia OZ Naše Smolenice, neprešiel im projekt „Revitalizácia
hradiska Molpír“ a treba poukázané prostriedky vrátiť na účet obce.

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

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a program zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie

3. Rozpočtové opatrenia

4. Investičné akcie na rok 2014

5. VZN o dani z nehnuteľnosti

6. VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

7. Rôzne

 - príspevok na úhradu výdavkov na  úpravu zovňajšku a ošatné osobám, ktoré
organizačne a výkonne zabezpečovali počas roka  občianske obrady,

            - List Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia – Program odpadového hospodárstva
Chemolak, a.s. na roky 2011-2015. Poveriť starostku do piatku zaslať odpoveď na list,
stotožnenie s listom.

-  Informácia OZ Naše Smolenice, neprešiel im projekt „Revitalizácia hradiska Molpír“ a treba
poukázané prostriedky vrátiť na účet obce.

            8. Diskusia
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Uznesenie XXIX/1

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach

s c h v a ľ u j e  doplnený Program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach.

Výsledky hlasovania:
Prítomní: 8
Za:            8
Proti:            0
Zdržal sa:      0 
Nehlasoval:  0

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

Bod 2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Starostka predniesla návrh na zloženie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Potom predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.

Uznesenie XXIX/2

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach

a/ v o l í   návrhovú komisiu v zložení:
Predseda prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
Členovia       Mgr. Eva Piknová, Hilda Boháčková

b/ u r č u j e   za overovateľov zápisnice Ing. Vladimíra Poláka  a Radoslava Horníka,
 za zapisovateľku pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach  Alenu Hirnerovú.

Výsledky hlasovania:
Prítomní:   8
Za:  8
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:   0

 Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.

Bod 3.
Rozpočtové opatrenia
Starostka vyzvala Ing. Poláka, aby predložil Rozpočtové opatrenie roku 2014.
Ing. Polák predložil 5. Rozpočtové opatrenie roku 2014 v nasledovnom znení:
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Rozpočtová úprava plánu roka 2014, vykonaná  1.10.2014   – komentár
Pre rok 20014, po predchádzajúcich úpravách položky investičné akcie pre rok 2014, je
zostatková hodnota 5202€.

 rozpočtované  úprava  

po

úprave

presun z položky investičné akcie pre rok 2014      
a, investičné akcie pre rok 2014 5 202 €  -5 202 €  0 €

Presunom  v hodnote 32 843€ budú zabezpečované nasledovné aktivity:
1, cesta 2/502 projekty, iné 4000 €  5202 €  9 202 €
Predpokladané náklady na doplnkové úpravy

 rozpočtované  úprava  

po

úprave

presun z rezervného fondu vytvorený z prebytku roku 2013 -      
b, rezervný fond vo výške 55 680 €  -55 010 €   670€

Presunom financií v hodnote 55 010€ budú zabezpečované nasledovné aktivity:
1, štadión - oprava oporného múra 08.1.0 3 000 €  3 000 €  6 000 €
Navýšenie rozsahu oprava oporného múra na počet 10 polí
2, ulica Hiezdoslavova, 2000-2500m 29 990 €  6 010 €  36 000 €
Najnižšia cenová ponuka, včítane DPH .
3, ulica Pod Molpírom, 350-370m 0 €  5 000 €  5 000 €
Oprava zvršku cesty v ploche do 370m2.
4, rozšírenie MŠ o jednu triedu 4 000 €  4 300 €  8 300 €
Skutočné náklady na základe vyhotoveného projektu
5, Energie KD - 632001 16 000 €  8 000 €  24 000 €
Prekročenie nákladov na elektrickú energiu v KD
6, dopravné značky - cesty 0 €  1 500 €  1 500 €
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na miestnych komunikáciách
7, úprava vjazdov na Štúrovej 0 €  1 500 €  1 500 €
Dobetónovanie vjazdov chodníka na Štúrovej
8, ulica Kukučínova, 1100m-predĺženie o 340m2 14 000 €  3 700 €  17 700 €
Dodatočná oprava zvršku cesty v ploche  340m2.
9, odvodňovacia priekopa KD-Komenského 0 €  16 000 €  16 000 €
Odvedenie dažďových vôd z hlavnej cesty kanálom cez Komenského
10, dorábka chodníka pri B5 0 €  1 000 €  1 000 €
Doplnenie chodníka
11, Krátka - odvodnenie 0 €  5 000 €  5 000 €
Protipovodňové opatrenie – realizácia kanálu

 rozpočtované  úprava  po
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úprave

presun z rezervného fondu vytvorený ku koncu roka 2013      
c, rezervný fond vo výške 42 926 €  -41 000 €  1 926 €

Presunom financií v hodnote 41 000€ budú zabezpečované nasledovné aktivity:
1, revitalizácia SNP  I. časť 0 €  30 000 €  30 000 €
Parkovacie priestory v časti VÚB – Halenár
2, Krátka - odvodnenie, dofinancovanie 0 €  11 000 €  11 000 €
Dofinancovanie vybudovania kanálu

 rozpočtované  úprava  

po

úprave

presun z položky 642009      
d,Kulturno-spoločenské a športové podujatia 4 300 €  -2 150 €  2 150 €

Presunom financií v hodnote 2 150€ budú zabezpečované nasledovné aktivity:
1, príspevok pre šachový krúžok 0 €  150 €  150 €
Príspevok na plánované aktivity.
2, príspevok pre Klub protifašistických bojovníkov 0 €  200 €  200 €

3, príspevok Klubu dôchodcov pri obecnom úrade 2 000 €  1 800 €  
3 800

€
Dofinancovanie Klubu
 rozpočtované  úprava  po úprave

presun z položky 642 0001      
e, účelová dotácia - od Ing. Poláka plat za 3 roky 1 301 €  -950 €  351 €

Upresnenie použitia prostriedkov od Ing. Poláka v hodnote  950€ budú zabezpečované
nasledovné aktivity:
1, nákup vecných cien pre žiakov ZŠ
Smolenice 0 €  150 €  150 €
Nákup vecných cien k vyhláseným súťažiam
2, spoločenské podujatia 0 €  800 €  800 €
Úhrada nákladov súvisiacich so spoločenskými podujatiami.
 rozpočtované  úprava  po úprave

upresnenie položky 06.2.0 verejná zeleň      
f, Dohody o vykonaní práce 5 000 €  -2 200 €  2 800 €

Upresnenie použitia prostriedkov  v hodnote 2 200€:
1, čistenie verejných priestranstiev - PZ Driny 0 €  400 €  400 €

2, čistenie kanálov - futbalisti OŠK 0 €  1 800 €  1 800 €
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Diskusia k rozpočtovým opatreniam:

P. poslankyňa Radková mala nasledujúce otázky:
-či je výška finančných prostriedkov z položky úpravy verejného priestranstva, ktorá sa
presúva za čistenie verejného priestranstva Poľovnícke združeniu Driny a futbalistom OŠK už
s DPH?
     - áno (p. Horník, Ing. Polák)
- zahrňuje tento plán aj finančné prostriedky 50.000,-€ vrátených z OZ za krajšie Smolenice
za nezrealizovaný projekt revitalizácie?
    - nie (Ing. Polák, p. Horník)
- ako sa budú financovať práce na vedľajších komunikáciách, na ktorých prišlo
k rekonštrukcii cesty – konkrétne zahrnutie krajníc na ul. Za bránou?
    - p. Ing. Polák skonštatoval, že na konci ulice je privezený štrk a každý obyvateľ ulice si
môže s uvedeným materiálom prihrnúť krajnice sám,
- je revitalizácie ul. SNP v súlade s novým územným plánom?
    - p. Horník – presne s ÚP včítane parkovacích miest,
- zároveň poukázala na nepomer medzi navrhovanou výškou fin. prostriedkov pre Poľovnícke
združenie Driny (pôvodne 200,- €) a futbalistami OŠK (pôvodne 2000,- €) – zodpovedá to
skutočnosti (koľko odpracovali jednotlivé organizácie hodín na brigádach)?
- p. starostka navrhla úpravu, Poľovnícke združeniu Driny 400,- € a futbalistom OŠK  1.800,-
€.

Starostka dala o tomto návrhu rozpočtových opatrení hlasovať.

Uznesenie XXIX/3

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach s ch v a ľ u j e  5. Rozpočtové opatrenia v plnom znení
ako sú uvedené v bode č. 3.

Výsledky hlasovania:
Prítomní:      8
Za:     8
Proti:    0
Zdržal sa:   0
Nehlasoval:  0

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté.

Bod 4.
Investičné akcie na rok 2014

Starostka požiadala p. Horníka,  aby oboznámil s plánovanými investičnými akciami na rok
2014.
Pán Horník skonštatoval, že okrem akcií, ktoré sú zahrnuté do 5.rozpočtových opatrení
schválených v bode 3.  sa neplánujú robiť žiadne ďalšie investičné akcie.
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Zhrnul ich nasledovne:
- revitalizácia stredu obce, v rámci revitalizácie odvodnenie – zvedenie na ul. Trnavskú,
- cesta na ul. Hviezdoslavova ,
- ul. Štúrova - ukončené výberové konanie
                     - v priebehu 16 dní by mohla začať rekonštrukcia v nadväznosti na chodník
                     - medzi chodníkom a cestou bude cca 70 cm pás zelene,
- nový most – prechod ul. SNP a ul. Krátka a taktiež nový most pri predajni kvetov (p.
Nováková) – prechod ul. SNP a ul. Pivovarská,
- odvodnenie – od križovatky ul. SNP (pri mníškach) – na Komenského a následne Trnavskú

Diskusia k bodu 4:

- prof. Ing. Radková, PhD. – navrhla odvodnenie priestorov pred KD Smolenice,
- p. Horník odpovedal na otázku Ing. Poláka, či máme odpoveď , príp. či bola podaná žiadosť
a vypracovaný projekt na odvodnenie – dotácia, že v prípade našej obce nie je predpoklad na
čerpanie dotácie , nakoľko máme evidovaný len jeden potok. Ale navrhol aj druhé možné
riešenie. V rámci revitalizácie osloviť inštitúcie a podnikateľov (Slovenská sporiteľňa, VÚB
a.s., p. Sloboda, p. Halenár, atď.) so spoluprácou (spolufinancovanie).
Skonštatoval, že bude potreba všetky odvodňovacie práce a revitalizáciu stredu obce robiť
ucelene.
-  Ing. Polák informoval, že bol v KD Smolenice reinštalovaný nový istič na elektriku , to
znamená, že všetci majitelia prevádzok majú odteraz samostatné merače na vlastný odber,
upozornil na to, že treba ešte ísť na ZSE podpísať zmluvy – p. starostka má dohodnutý termín
na 41.týždeň,
skonštatoval, že Združenie za krajšie Smolenice nedostalo dotáciu na Revitalizáciu hradiska
Molpír, finančné prostriedky, ktoré im boli poskytnuté musia vrátiť na účet obecného úradu,
ale zároveň požiadali o finančné prostriedky na revitalizáciu zámockého parku. O ich
pridelení sa bude ešte rokovať v budúcnosti.
  

Slovenská akadémia vied, prostredníctvom pána Karola Volnera dala návrh obci na
spoluúčasť na plánovanej rekonštrukcii potoka  a  krajníc cesty na zámok v Smoleniciach
a rybníka. V prípade spoluúčasti navrhujú investovať rovnakú čiastku ako obec. Pán Polák
predpokladá, že pôjde v prípade obce o investíciu vo výške 30.-40.000,- €. Uvedeným
návrhom sa bude zastupiteľstvo zaoberať v budúcnosti.

Uznesenie XXIX/4

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach berie na vedomie  Investičné akcie na rok 2014.

Výsledky hlasovania:
Prítomní:    8
Za:    8
Proti:    0
Zdržal sa:   0
Nehlasoval:      0

Bod 5.
VZN o dani z nehnuteľnosti



Strana 8 z 11

Pracovníčka p. Hirnerová informovala, že dňa 23.10.2014 je naplánované školenie o Dani
z nehnuteľnosti na rok 2015, nakoľko bol novelizovaný zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach  od 15.10.2014 s účinnosťou od 1.1.2015.
Po 11.10. 2014 (po účtovnej uzávierke) predbežne pripraví v spolupráci s Mgr. Petrášom
a poslancami (výška predpokladaných investičných akcií na rok 2015) návrh nového VZN.

Uznesenie XXIX/5

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach berie na vedomie  bod 5. -  VZN o dani
z nehnuteľnosti.

Výsledky hlasovania:
Prítomní:    8
Za:    8
Proti:    0
Zdržal sa:   0
Nehlasoval:      0

Bod 6.
VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Pracovníčka p. Hirnerová preverí, či firma  Marius Pedersen, a.s., ktorá nám realizuje zber

komunálneho odpadu a Skládka odpadov Dubová, kde sa odpad uskladňuje , nebudú

zvyšovať poplatky.

Po 11.10. 2014 (po účtovnej uzávierke) predbežne pripraví v spolupráci s Mgr.
Petrášom a poslancami  návrh nového VZN.

Uznesenie XXIX/6

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach berie na vedomie  bod 6. -  VZN o miestnom poplatku
za komunálne a drobné stavebné odpady.

Výsledky hlasovania:
Prítomní:    8
Za:    8
Proti:    0
Zdržal sa:   0
Nehlasoval:      0

Bod 7.
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Rôzne

Mgr. Eva Piknová predložila návrh na vyplatenie príspevku  na úhradu výdavkov na  úpravu
zovňajšku a ošatné osobám, ktoré    organizačne a výkonne zabezpečovali počas roka občianske
obrady vo výške 330,- € netto na jednu osobu.
- prof. Ing. Libuša Radková, PhD. skonštatovala, že netreba, aby poslanci o uvedenom bode
hlasovali, nakoľko to je zahrnuté v rozpočte,
-Ing. Polák navrhuje, aby boli v budúcnosti predkladané bločky,
- p. Gajdová sa pýtala, či sa neplánuje do budúcnosti vyplácať čiastku na takéto výdaje aj pre
speváčky, ktoré účinkujú na cirkevných pohreboch, p. poslankyňa Radková upozornila, že
môžu požiadať o príspevok iba v prípade, že budú mať min. štatút združenia.

List Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany     prírody

a vybraných zložiek životného prostredia – Program odpadového hospodárstva Chemolak, a.s.

na roky 2011-2015

Pán poslanec Radoslav Horník upozornil na hore uvedený list a predložil návrh , aby bola
zaslaná odpoveď v tom istom znení, ako bol predošlý list. Zároveň oboznámil aj s. p. Ing.
Polákom v krátkosti o výhradách obce voči Plánu odpadového hospodárstva , ktorý predložil
Chemolak a.s. Smolenice.

Uznesenie XXIX/7

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach schvaľuje zaslanie listu v tom istom znení, ako bol
predošlý, v termíne do piatka 3.10. 2014.

Výsledky hlasovania:
Prítomní:    8
Za:    8
Proti:    0
Zdržal sa:   0
Nehlasoval:      0

Bod 8.
Diskusia

1. Pán Halenár sa spýtal na podstatu návrhovej komisie:
    - vysvetlil p. Horník – návrhová komisia vyplýva zo zákona, právoplatnosť rozhodnutí nie
je bez hlasovania,
    -  informoval sa aj o ozvučení na cintoríne – ozvučenie sa od rekonštrukcie domu smútku
používa prenosné,  pri rekonštrukcii sa zrušilo  rozhlasové zariadenie, nakoľko bolo
nefunkčné.
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2. Ing. Polák skonštatoval, že pri rekonštrukcii kaplnky na cintoríne v Smoleniciach neboli
preinvestované všetky finančné prostriedky, zvyšok by sa mohol použiť na rekonštrukciu
Krížovej cesty.
Pani starostka upozornila, že ešte nie sú na 0cÚ dodané všetky faktúry za tovar, takže budeme
p. Poláka a p. Gajdovú informovať o výsledku.
3. P. Slobodová Jozefína poukázala na nekultúrne prostredie za domom smútku
v Smoleniciach – vidieť cez obloky kontajnery, ruší to smútočný obrad.
- p. starostka prisľúbila vysadiť tuje a p. Chrvala navrhol, aby boli zatiaľ na obloky nalepené
neprehľadné fólie.
4. P. Antošková Zuzana chcela vedieť, ako sa bude riešiť priestor pred domami na ul. SNP
pri zastávke.
- p. Horník informoval, že na kontrolnom dni 30.9.2014 rozprávali o riešení situácie pred
rodinnými domami, projekt je zadaný, ďalšie informácie oznámia po vytýčení cesty.
5. P. Križan Jozef chcel informáciu o termíne, kedy bude vybudovaný rozhlas pri bytovke na
Komenského ul. (nájomná bytovka).
- p. starostka požiadala, aby bola informácia zaznamenaná v zápise.
6. P. Lengyel  - poukázal na povinnosť zveľaďovať majetok obce, preto na základe zákona č.
211/2000 Z.z. o slolobodnom prístupe k informáciám podá dňa 2.10.2014 osobne žiadosť
o sprístupnenie informácie o hospodárení obce Smolenice za obdobie 1.1.2014-31.8.2014
v príjmovej a výdavkovej časti – plnenie a výdaje rozpočtu.
7. Diskusia súvisiaca so Súkromnou materskou škôlkou Lienka, n.o.
- p. Mária  Vajsáblová  – „Prečo má MŚ Lienka taký vysoký prenájom, koľko platia ostatné
organizácie, napr. Materské centrum, a pod.?“
- p. Sobotová konštatovala, že ju obec ukracuje o rozdiel na dotácii a opäť poukázala, že sú
vysoké režijné náklady na stravu,
- p. Slobodová Svetlana skonštatovala, že aj v škole platí so stravou aj režijné náklady na
stravu,
- p. Horník vysvetlil, že aktuálnu výšku prepočítaných reálnych režijných nákladov na stravu
pre MŠ Lienka bude vedieť, po dohode s p. riaditeľkou a vedúcou jedálne, po najbližšom
zúčtovaní energií ,
- p. Ing. Polák navrhol, že jedno z riešení, aby MŚ Lienka ušetrila je skúsiť nájsť iného
dodávateľa stravy,
- p. prof. Ing. Radková, PhD. – poďakovala rodičom súkromnej škôlky, že sa zaujímajú
o dianie v škôlke, doporučila p. Sobotovej,  aby si na budúci rok požiadali o dotáciu.

Na záver pani starostka Pavlína Hornáčková ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým
prítomným za účasť.

Zvukový záznam zo zasadnutia je uložený na internetovej stránke obce Smolenice (ako
príloha tejto zápisnice).

V Smoleniciach 01.10.2014

Zapísala:  Alena Hirnerová

Overovatelia:
Ing. Vladimír Polák

Radoslav Horník
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Zvukový záznam vyhotovil:   Anton Chrvala

Pavlína Hornáčková, v.r.

                                                                            starostka obce


