Zápisnica

z XXVIII. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice
zo dňa 25.8.2014
Miesto: KsD Smolenická Nová Ves

Dňa: 25.8.2014

Prítomní:
Starostka obce a poslancov obecného zastupiteľstva
Ospravedlnení poslanci: Ing. Polák, Prof. Radková, Mgr. Piknová
Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Pavlína Hornáčková.
Starostka otvorila zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatovala, že je
prítomných 8 poslancov z celkového počtu 11, a teda Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Odpredaj pozemku Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, Čulenova 6 na
výstavbu trafostanice na Ul. Na lúkach vo výmere 22 m2 za cenu 100 €
4. Rozpočtová úprava plánu na r. 2014
5. Nájomná zmluva so súkromnou MŠ Lienka na školský rok 2014-2015
6. Schválenie kontokorentného úveru vo výške 60000 €
7. Rôzne
8. Diskusia

Bod 1. Otvorenie a program zasadnutia

Uznesenie XXVIII/1

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach
s c h v a ľ u j e 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
zastupiteľstva schválený.

program zasadnutia Obecného

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

Návrhovú komisiu v zložení:
Predseda
Paedr. Ivana Štibraná
Členovia: Hilda Boháčková, Teodor Mráz
b/ určuje za overovateľov zápisnice: Radka Mráza a Antona Chrvalu
a za zapisovateľku pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Ing. Anna Lošonskú
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
8
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

3.
Uznesenie XXVIII/3
Odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Západoslovenská
distribučná, a. s.
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 s parc. č.
522, ostatné plochy s výmerou 1 730 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 2056 vedenom
Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie
Smolenická Nová Ves ako prípad hodný osobitného zreteľa záujemcovi o kúpu
spoločnosti 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, za kúpnu cenu 100,- € za celý predmet kúpy.
Predmetom prevodu vlastníckeho práva je časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č.
522, ostatné plochy s výmerou 1 730 m², a to novovytvorená parcelu, ktorá vznikla na
podklade geometrického plánu č. 50/2014 na oddelenie pozemku parc. č. 139/6
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vyhotoviteľa Ing. Jozefa Vlachoviča, Trnavská 14, 919 04 Smolenice, IČO: 43 718 060,
dňa 30. 7. 2014, autorizačne overeným 31. 7. 2014 Ing. Jozefom Vlachovičom, úradne
overeným 5. 8. 2014 Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor č. 927/2014, a to tak,
že z parcely registra „E“ parc. č. 522, ostatné plochy s výmerou 1 730 m² sa odčleňuje
novovytvorené parcela registra „C“ s parc. č. 139/6, zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 22 m², ktorá bude tvoriť predmet kúpy v prospech záujemcu o kúpu, a to za
kúpnu cenu 100,- € za celú výmeru prevádzaného pozemku..
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že záujemca o kúpu má zámer vybudovať na
predmetnom pozemku, ktorý tvorí predmet kúpy, trafostanicu pre individuálnu bytovú
výstavbu v lokalite „Na lúkach“
Kúpna cena bude zaplatená najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, a to
jednorazovo.

B.

splnomocňuje

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

4.
Uznesenie XXVIII/4
Rozpočtová úpravu plánu roka 2014 č. 4
Diskusia poslancov k tomuto bodu:
Michal Holkovič: pozastavil sa nad bodmi dlažba pri farskom úrade 14 200 €
a Ul. Hviezdoslavova 29990 €
a dal otázku : Prečo nie sú peniaze na dopravné značky?
Odpovedali p. Horník: s opravou Hviezdoslavovej ul. sa uvažovalo už pri plánovaní
rekonštrukcie cesty II/502 , s ktorou súvisí dobudovanie komunikácií
Ing. Janiga – podporil rozpočtové opatrenie, ktoré bolo všetkým poslancom odoslané mailom
s možnosťou vyjadrenia sa . Doplnil, že peniaze na dlažbu pri farskom úrade nemožno
ponímať ako príspevok cirkvi, nakoľko ide o obecný majetok , nachádza sa tam múzeum.
Paedr. Štibraná podporila tento názor.
P. Horník: značky po ukončení územného plánu

Strana 3 z 7

Uznesenie XXVIII/4
Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e:
Rozpočtovú úpravu plánu roka 2014 č. 4
- Príloha č.1 tejto zápisnice
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
8
Za:
7
Proti:
1 Michal Holkovič
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0

5. Nájomná zmluva so súkromnou MŠ Lienka na školský rok 2014-2015
Diskusia k tomuto bodu:
Ing. Janiga: dotácia by mala byť 100 % pre ZŠ s MŠ Smolenice aj pre súkromnú MŠ Lienka.
88% dotácia pre neštátnu škôlku v zmysle platného VZN, aj keď sa zákon neporušuje, sa mu
javí diskriminačná.
Paedr. Štibraná je tiež za 100 %.
Ing. Púchla, kontrolórka, vysvetlila výpočty dotácie. Pracovníčka obce Mgr. Fričová
porovnala platby za dieťa s neštátnou škôlkou v Trnave, kde je poplatok za mesiac na
1 dieťa 300 €, v Lienke 50 €.
Hilda Boháčková: najväčší prínos Lienky je vraj v tom, že odbremeňuje matky aj počas
sviatkov a v neskorých hodinách. Podľa nej má byť základ výchova v rodine.

Uznesenie XXVIII/5
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy so súkromnou MŠ Lienka na školský rok 2014-2015 do
konca februára 2015
s tým, že do 30 dní bude vyhotovený splátkový kalendár na splatenie dlhu vo výške
16 236,06 €
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
8
Za:
6
Proti:
0
Zdržal sa:
2 Radko Mráz, Michal Holkovič
Nehlasoval: 0
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6.Schválenie kontokorentného úveru vo výške 60000 € z VÚB banky

Uznesenie XXVIII/6
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
schvaľuje,
aby v prípade potreby bol z VÚB banky vybavený kontokorentný úver
vo výške 60 000 €
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
8
Za:
6
Proti:
1 Michal Holkovič
Zdržal sa:
1 PaeDr. Ivana Štibraná
Nehlasoval: 0
7. Rôzne
Ing . Janiga – položil otázku kedy a prečo bol odstránený kríž z KSD v Neštichu, dostal
odpoveď, že sa tak stalo počas osláv 100. výročia patentu Štefana Baniča na žiadosť
výsadkárov, bol ubezpečený, že kríž bude opäť na pôvodnom mieste
- p. Hlavatá – trvá na odstránení kameňa pred Komenského ulicou
Starostka poveruje Ing. Zamborského a komisiu výstavby, aby v uvedenej veci začali ihneď
konať.
- p. Marie Zatková – poukázala na pomalé odsúhlasovanie dotácií, napriek ich zdokladovaniu
Predsedníčka návrhovej komisie Paedr. Ivana Štibraná predniesla úplné znenie uznesenia
XXVIII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva a dala o ňom hlasovať.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
8
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval: 0
8.Diskusia
- Ing. Lengyel
ako bývalý člen finančnej komisie si myslí, že vo financiách je chaos a za celé obdobie sa
nič neurobilo.
Rakcia p. Horníka: nie je pravda, že sa nič neurobilo
P. starostka pohotovo predložila zoznam uskutočnených akcií za celé volebné obdobie
- príloha č. 2 tejto zápisnice
Ing. Lengyel: výpad VO na Komenského ulici
P. Hlavatá:
-zlý stav Domu smútku v Smolenickej Novej Vsi a kedy je predpoklad začatia 2. etapy cesty
II/502 – Smolenická Nová Ves.
Odpoveď p. Horníka: akcia Dom smútku je v územnom pláne, ktorý ešte nie je schválený
- cesta II/502 – 2. Etapa - predpoklad začatia 03/2015 , otázne je, či budú peniaze.
P. Horník – informácia ohľadne kanalizácie a rekonštrukcie cesty
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Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila verejné zasadnutie.
Zvukový záznam z diskusie je uložený na internetovej stránke obce Smolenice (ako príloha
tejto zápisnice)
V Smoleniciach 25.8.2014
Zapísala: Ing. Anna Lošonská
Overovatelia: Radko Mráz, Anton Chrvala
Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala

Pavlína Hornáčková
starostka obce
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