
 

 

Zápisnica 
z  II. Verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 19. apríla 2018  

 

Miesto: KSD  Smolenická Nová Ves                        

 

Prítomní: 
              Starosta obce  a 9  poslancov  obecného zastupiteľstva.              
Ospravedlnení poslanci: p. Radková, p. Lančarič 

Ospravedlnená kontrolórka obce: p. Púchla                                      
Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 9 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  
 

Program zasadnutia: 

 

Bod 1 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia úloh a uznesení z predchádzajúceho verejného zasadnutia OZ 

4. Rozpočtové opatrenie č.2/2018 

5. Schválenie zámeny pozemkov z dôvodu hodných osobitného zreteľa medzi Obcou 
Smolenice a Róbertom Grófom 

6. Schválenie zámeny pozemkov z dôvodu hodných osobitného zreteľa medzi Obcou 
Smolenice a JUDr. Gabrielou Zelemovou. 

7.  Rôzne (prenájom Poľnohospodárskej pôdy) 
8.  Diskusia 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       9 

- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
Uznesenie II/1 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 19. apríla 2018. 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:     Ing. Svetlana Petrovičová 

            člen:                              Michal Holkovič 

            overovateľ zápisnice:   Mgr. Tomáš Mráz 

            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena  Hirnerová. 

 



Strana 2 z 9 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9             

- proti:            0        

- zdržal sa:     0  
 
Uznesenie II/2 
    Obecné zastupiteľstvo   
            a/zvolilo :              
            Návrhovú komisiu v zložení: 

predseda:    Ing. Svetlana Petrovičová 

            člen:                              Michal Holkovič 

            overovateľ zápisnice:   Mgr. Tomáš Mráz 

b/ určilo: 
            za overovateľa  zápisnice:  Mgr. Tomáša  Mráza 

a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach  Alenu Hirnerovú. 
 
Starosta skonštatoval, že Uznesenie II/2 bolo schválené. 

     
 
 
Bod 3  

Kontrola plnenia úloh a uznesení z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 22.2.2018 

 

Tento bod brali poslanci  na vedomie. 

 

- Uznesenie I/7 ukladal starostovi, aby zverejnil zámer previesť majetok a OZ predložil 
na schválenie prevodu majetku zámenou. Tento návrh bol na úradnej tabuli vyvesený 
dňa 4.4.2018 a dnes poslanci budú schvaľovať uvedenú zámenu pozemkov. 

- Uznesenie I/8 ukladal starostovi, aby dal vyhotoviť GP, zverejnil zámer previesť 
majetok a OZ predložil na schválenie prevodu majetku zámenou. Tento návrh bol na 
úradnej tabuli vyvesený dňa 3.4.2018 a dnes poslanci budú schvaľovať uvedenú 
zámenu pozemkov. Taktiež bol vyhotovený geometrický plán potrebný k tejto 

zámene. 
- Uznesenie I/9 –splnomocňuje starostu k uzatvoreniu zmluvy s p. Horváthom, zmluva 

je rozpracovaná, bude podpísaná druhou stranou 

- Poslanec Janiga požadoval ponuky od iných zberových spoločností (žiaľ, ešte nemáme 
dodané, žiadosť bola odoslaná 15.3.2018) 

Na ostatné dotazy bolo zodpovedané priamo na verejnom zasadnutí. 
 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:       9   

- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 

Uznesenie II/3    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia úloh a uznesení 
z predchádzajúceho VZ OZ zo dňa 22.2. 2018. 
 

 

Bod 4 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 
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- projekty rôzne z 0 na 10.000 € 

- kanalizácia z 300 na 4000 € (čistenie a poruchy) 

- oprava výtlkov z 10000  na 11 904 € 

Tento rozdiel bude prenesený z položky rezervný fond – 15 604 €, zostatok 158 865,63 € 

- p.p. Horník objasnil položku Projekty 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       9  

- za:               9            

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 

Uznesenie II/4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  rozpočtové opatrenie č.2/2018. 
 

Bod 5 

Schválenie zámeny pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa medzi Obcou 
Smolenice a Róbertom Grófom 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe zámeny pozemkov s pánom 
Róbertom Grófom. Obec už v roku 2014 realizovala zámenu pozemkov z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, a to ako odškodnenie za umiestnenie prečerpávacej stanice kanalizácie 
pred stavbou vo vlastníctve záujemcu o prevod. Uvedená zámena však bola zrušená 
z dôvodov, že obec previedla na pána Róberta Grófa pozemok, ktorého nebola vlastníkom, čo 
vyplynulo až po samotnej realizácii zámeny v katastri, kedy sa práv k pozemku, ktorý 
vlastnila obec a ktorý zámenou previedla na pána Grófa, domáhali skutoční vlastníci 
pozemku. 

 

 Obecné zastupiteľstvo na rokovaní 22. 2. 2018 prijalo uznesenie I/8, ktorým schvaľuje 

spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prevod vlastníctva nehnuteľného 
majetku z dôvodov osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to formou zámennej zmluvy za 

pozemok vo vlastníctve Róberta Grófa, ktorý nadobudne obec. Na základe uvedeného 
uznesenia v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov starosta zverejnil 4. 4. 2018 zámer prevodu majetku obce na 

Róberta Grófa z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce aj na internetovej 
stránke obce, čím boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky na schválenie prevodu 
obecným zastupiteľstvom.  
 

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámena pozemkov sa realizuje ako odškodnenie za 
umiestnenie prečerpávacej stanice kanalizácie pred stavbou vo vlastníctve záujemcu o prevod. 

Predchádzajúca zámena však bola zrušená z dôvodov, že obec previedla na pána Róberta 
Grófa pozemok, ktorého nebola vlastníkom, čo vyplynulo až po samotnej realizácii zámeny 
v katastri, kedy sa práv k pozemku, ktorý vlastnila obec a ktorý zámenou previedla na pána 
Grófa, domáhali skutoční vlastníci pozemku. 
 

Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú pozemky za 
pozemky s rozdielnou výmerou, záujemca o zámenu s rozdielom vo výmere zamieňaných 
nehnuteľností v prospech obce súhlasí, a tak sa zámena pozemkov bude realizovať 
bezodplatne.  

 

Na základe uvedených skutočnosti starosta obce navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo 
nasledovné uznesenie: 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov vzájomný prevod vlastníckeho práva a výmenu veci za vec na základe 
zámennej zmluvy medzi Obcou Smolenice a Róbertom Grófom, bydliskom: bydliskom 

Obrancov mieru 36, Smolenice, k zamieňaným pozemkom nasledovne: 
a) Obec Smolenice prevedie zámenou na Róberta Grófa vlastnícke právo k časti pozemku 

parcely registra „E“ s parc. č. 380, trvalé trávnaté porasty s výmerou 72 m²,  k pozemku 

parcely registra „E“ s parc. č. 381, trvalé trávnaté porasty s výmerou 40 m², k časti 
pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 382, trvalé trávnaté porasty s výmerou 97 m², k 

časti pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 383, ostatné plochy s výmerou 10 446 m² 
a k časti pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 384/2, orná pôda s výmerou 216 m², 
všetky zapísané na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne 
územie Smolenická Nová Ves, konkrétne vlastnícke právo k novovytvorenej parcele 

registra „C“ s parc. č. 739/6, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 238 m², ktorá 
vznikla na základe GP č. 31/2018 vyhotoveného geodetom Ing. Jozefom Vlachovičom, 
Čerešňová 609/7, 919 30  Jaslovské Bohunice, IČO: 43 718 060 z 4. 4. 2018, autorizačne 
overeným Ing. Jozefom Vlachovičom 4. 4. 2018 a zároveň 

b) Róbert Gróf prevedie zámenou na Obec Smolenice vlastnícke právo k pozemku parcely 

registra „C“ s parc. č. 233, záhrady s výmerou 387 m² vo vlastníctve Róberta Grófa, 

zapísanej na liste vlastníctva č. 299 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice, 

a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 
 

Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa vymieňajú pozemky za 
pozemky s rozdielnou výmerou v prospech Obce Smolenice, zámena sa na základe súhlasu 
záujemcu o prevod bude realizovať bezodplatne. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámena pozemkov sa realizuje ako odškodnenie 

za umiestnenie prečerpávacej stanice kanalizácie pred stavbou vo vlastníctve záujemcu 
o prevod. Predchádzajúca zámena však bola zrušená z dôvodov, že obec previedla na pána 
Róberta Grófa pozemok, ktorého nebola vlastníkom, čo vyplynulo až po samotnej realizácii 
zámeny v katastri, kedy sa práv k pozemku, ktorý vlastnila obec a ktorý zámenou previedla na 
pána Grófa, domáhali skutoční vlastníci pozemku. 
 

 

B. u k l a d á 

 

Starostovi obce uzavrieť s Róbertom Grófom zámennú zmluvu v zmysle bodu A tohto 

uznesenia a v prípade potreby vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri prepisovaní 
a výpočtoch. 
 

- p.p. Janiga – nie je zástancom takéhoto spôsobu vyrovnania sa a návrh nepodporil  
Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní:       9 

- za:               7             

- proti:           1 – p. Petrovičová        
- zdržal sa:    1 – p. Janiga 

 

Uznesenie II/5 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  uznesenie na zámenu pozemkov z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa medzi Obcou Smolenice a Róbertom Grófom v znení ako ho prečítal 
starosta obce. 

 

Bod 6 

Schválenie zámeny pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa medzi Obcou 
Smolenice a JUDr. Gabrielou Zelemovou 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe zámeny pozemkov s JUDr. 

Gabrielou Zelemovou na ulici Obrancov mieru v Smolenickej Novej Vsi. Zámena pozemkov 
už bola dohodnutá aj zmluvne v roku 2006, avšak sa nezrealizovala pre problémy obce so 
súdnym zákazom nakladanie s majetkom pre problémy s kaštieľom a súrodencami 
Kováčovcami. Vzhľadom na značný časový odstup od pôvodnej zámennej zmluvy, ktorá bola 
uzavretá a aj vzhľadom na zmenu zákonných podmienok na prevod vlastníctva majetku obce, 

je potrebné realizovať zámenu nanovo, aby bola v súlade so zákonom o majetku obcí. Táto 
zámena sa bude realizovať z dôvodov hodných osobitného zreteľa, keďže už bola dohodnutá 
a obec pozemok, ktorý teraz vlastní JUDr. Zelemová potrebuje na účely vybudovania 
autobusovej zastávky. 
 

Obecné zastupiteľstvo na rokovaní 22. 2. 2018 prijalo uznesenie I/7, ktorým schvaľuje spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 
z dôvodov osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to formou zámennej zmluvy za pozemok 
vo vlastníctve JUDr. Gabriely Zelemovej, ktorý nadobudne obec. Na základe uvedeného 
uznesenia v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov starosta zverejnil 3. 4. 2018 zámer prevodu majetku obce na 
JUDr. Gabrielu Zelemovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce aj na 
internetovej stránke obce, čím boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky na 
schválenie prevodu obecným zastupiteľstvom.  
 

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámena bola zmluvne dohodnutá už v roku 2006 a 

obec má záujem nadobudnúť pozemok priamo pri hlavnej ceste na vybudovanie autobusovej 
zastávky. 
 

Keďže prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňajú 
pozemky s rovnakou výmerou, zámena bude bezplatná. 
 

Na základe uvedených skutočnosti starosta obce navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo 
nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

V súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov vzájomný prevod vlastníckeho práva a výmenu veci za vec na základe 
zámennej zmluvy medzi Obcou Smolenice a JUDr. Gabrielou Zelemovou, bydliskom 

Benadická 20, Bratislava, k zamieňaným pozemkom nasledovne: 
a) Obec Smolenice prevedie zámenou na JUDr. Gabrielu Zelemovú vlastnícke právo k časti 

pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 383, ostatné plochy s výmerou 10 446 m² 
zapísanej na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenická 
Nová Ves, a to konkrétne vlastnícke právo k novovytvorenej parcele registra „C“ 
s parc. č. 525/5, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 37 m², ktorá vznikla na základe 
GP č. 133/2017 vyhotoveného geodetom Ing. Jozefom Vlachovičom, Čerešňová 609/7, 
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919 30  Jaslovské Bohunice, IČO: 43 718 060 z 13. 12. 2017, autorizačne overeným Ing. 
Jozefom Vlachovičom  13. 12. 2017 a úradne overeným Okresným úradom Trnava 19. 

12. 2017 č. 2002/2017, a zároveň  
b) JUDr. Gabriela Zelemová prevedie zámenou na Obec Smolenice vlastnícke právo k časti 

pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 528, záhrady s výmerou 474 m², zapísanej na 
liste vlastníctva č. 1854 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenická Nová Ves, 
a to konkrétne vlastnícke právo k novovytvorenej parcele registra „C“ s parc. č. 528/6, 

záhrady s výmerou 18 m² a vlastnícke právo k novovytvorenej parcely registra „C“ 
s parc. č. 528/7, záhrady s výmerou 19 m², ktoré vznikli na základe GP č. 133/2017, 
vyhotoveného geodetom Ing. Jozefom Vlachovičom, Čerešňová 609/7, 919 30  Jaslovské 
Bohunice, IČO: 43 718 060 z 13. 12. 2017, autorizačne overeným Ing. Jozefom 
Vlachovičom  13. 12. 2017 a úradne overeným Okresným úradom Trnava 19. 12. 2017 č. 
2002/2017, 

a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa.  

 

Prevod vlastníctva sa vykoná na základe zámennej zmluvy, ktorou sa zamieňajú pozemky 
s rovnakou výmerou, zámena bude bezplatná. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že zámena bola zmluvne dohodnutá už v roku 2006 a 

obec má záujem nadobudnúť pozemok priamo pri hlavnej ceste na vybudovanie autobusovej 
zastávky. 
 

B. u k l a d á 

 

starostovi obce uzavrieť s JUDr. Gabrielou Zelemovou zámennú zmluvu v zmysle bodu 

A tohto uznesenia a v prípade potreby vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri 
prepisovaní a výpočtoch. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       9    
- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 

Uznesenie II/6 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie na zámenu pozemkov z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa medzi Obcou Smolenice a JUDr. Gabrielou Zelemovou v znení ako ho 

prečítal starosta. 

 

 

 

Bod 7 

Rôzne 

 

Bod  7/1 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe uzavrieť nájomnú zmluvu s PD Smolenice 

o nájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce. Starosta navrhol uzavretie 

zmluvy s PD Smolenice na minimálnu nájomnú dobu, ktorá je podľa zákona č. 504/2003 Z. z. 
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov 

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potrebná, čiže na 5 rokov (kratší 
čas nájmu zákon nepripúšťa). 
Starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice:  
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A. s c h v a ľ u j e  

nájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve Obce Smolenice v k. ú. Smolenice 
a v k. ú. Smolenická Nová Ves v užívaní Poľnohospodárskeho družstva v Smoleniciach, 

s dobou nájmu do 31.12.2022 s nájomným vo výške 2,25 % z priemernej ceny pôdy na roky 

2018 až 2022 pre Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach, so sídlom 919 04  Smolenice, 
IČO: 00 208 248. 

 

B. u k l a d á 

starostovi obce uzavrieť nájomnú zmluvu v zmysle bodu A. uznesenia 

 

- p.p. P olák sa informoval na rozlohu, cenu a na využitie pozemkov do budúcnosti. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       9    
- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
Uznesenie II/7/1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom poľnohospodárskej pôdy Poľnohospodárskemu 
družstvu v Smoleniciach tak, ako ho prečítal. 
 

- p.p. Polák – informoval o vrte (artézskej studne), ktorý sa nachádza pri poľnej ceste zo 
Smoleníc do Bíňoviec pri potoku. Vrt bol vybudovaný cca v 80. rokoch minulého storočia za 
účelom dodávky vody do obce, nevyhovoval ako pitná voda, využíval ho Chemolak, PD 
Smolenice a obec Smolenice. Vrt bol poškodený, bola navarená rúra s väčším priemerom ako 

pôvodne, bol odstránený neznámou osobou ventil a následkom toho vyteká veľké množstvo 
vody, ktorá nie je využitá. Požaduje, aby sa vrt dal do pôvodného stavu.  
- p.p. Polák – v oblasti životného prostredia prebiehajú rôzne aktivity, ktoré sa taktiež týkajú 
aj nášho katastra. Nakoľko nikto z poslancov neprejavil záujem starať sa v rámci obce o danú 
problematiku a taktiež nemá obec komisiu životného prostredia, aby starosta oslovil externé 
organizácie, ktoré by túto činnosť boli ochotné vykonávať pre obec. Bol navrhnutý termín do 
08.05.2018.  

- p.p. Horník navrhol, aby starosta podal oznámenie na políciu, aby vyšetrila, kto poškodil 
vrt.  

- p.p. Janiga požaduje informovať o situácii taktiež Úrad životného prostredia v Trnave  
- p. Ing. Pinček – predseda predstavenstva PD Smolenice poďakoval za spoluprácu obci, 
v krátkosti informoval o činnosti PD do budúcnosti, vyjadril sa aj k vrtu a jeho využitiu 
v minulosti. Prisľúbil pomoc PD Smolenice pri likvidácii čiernych skládok a s vývozom 
haluzoviny z futbalového ihriska.  
- p.p. Polák požiadal p. Pinčeka, aby sa repka nestriekala v čase kvetu a keď fúka vietor. 
- p.starosta – vyzval poslancov, aby hlasovali za návrh poslanca Poláka, aby boli oslovené 
externé organizácie za účelom zastupovania obce v otázkach životného prostredia. Na 
spoluprácu prizvali aj p. Poláka, pretože oblasti životného prostredia sa venuje už niekoľko 
rokov a pozná organizácie s týmto zameraním. P. Polák súhlasil, ale požiadal o zmenu 

termínu na 15.5.2018. 

 

- p.p. Petrovičová prečítala návrh uznesenia.  

Návrh uznesenia II/7/2 Obecné zastupiteľstvo na návrh p.p. Poláka uznesením zaviazalo, 
aby starosta obce vyhľadal externú organizáciu na zastupovanie obce v otázkach životného 
prostredia v termíne do 15.5.2018, v súčinnosti s pánom poslancom Polákom. 
....................................................................................................................................................... 

 

Výsledky hlasovania: 
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Prítomní:       9    
- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
Uznesenie II/7/2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie II/7/2 tak, ako ho prečítala poslankyňa p. 
Petrovičová. 
 

- na základe diskusie poslancov o poškodení vrtu a úniku vody poslankyňa p. Petrovičová 
prečítala nasledovné uznesenie : 

 

Návrh uznesenia II/7/3/ 

A) Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá starostovi obce, aby postúpil problém úniku vody 
z artézskej studne na Okresný úrad životného prostredia 

B) Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá starostovi obce, aby riešil problém ozrejmenia 
vlastníctva vrtu. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       9    
- za:               9             

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 

Uznesenie II/7/3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie II/7/3  

A) Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá starostovi obce, aby postúpil problém úniku vody 
z artézskej studne na Okresný úrad životného prostredia 

B) Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá starostovi obce, aby riešil problém ozrejmenia 
vlastníctva vrtu. 
 

Bod 8 

Diskusia 

 

- p. Holkovič – návrh na fotopasce, kamery na čierne skládky – starosta oboznámil 
prítomných s projektom na kamerový systém, do ktorého sa zapojila aj naša obec 

- p. Polák – navrhol v súčinnosti s PD uzatvoriť cestu za obcou, aby sa zamedzil prístup 
autami k skládkam, p. Sedlák z PD Smolenice – cestu nie je možné právne uzatvoriť, 
informovali sa na to, 

- p. Machala – dotácia Molpír na vybudovanie ohrady – obec osloví listom združenie OZ 

Naše Smolenice, aby predložil konkrétne požiadavky na oplotenie. Na základe toho dostanú 
pozvánku na pracovné zasadnutie poslancov k riešeniu danej problematiky. 
- p. Lengyel – žiadal  vysvetlenie, ako si obec predstavuje oslovenie organizácie, ktorá bude 
obec zastupovať v otázkach životného prostredia, žiadal, aby to bolo presne definované. 
Taktiež žiadal informáciu, prečo obec zastupoval v rokovaní v Chemolaku p. Polák.  
- Do diskusie k tejto téme sa pripojili poslanci aj obyvatelia obce prítomní na zasadnutí 
(konkrétne znenie diskusie je na zvukovom zázname na internetovej stránke obce ako príloha 
zápisnice) . 
- p. Štrbka – vyslovil názor, že poslanci obce by mali v prípade poverenia starostu úlohami 
formou uznesenia presnejšie formulovať uznesenia, aby zbytočne neplytvali časom starostu. 
Zároveň žiadal pána starostu o informáciu s termínom realizácie umiestnenia kamier 

a fotopascí. Pán starosta informoval, že bola podaný projekt s kamerami a informáciu zatiaľ 
neobdržali.  

- p.p. Janiga sa dotazoval, kedy bude namontované zrkadlo na výjazde zo Zajačej ulice. 
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Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
 

Zvukový záznam je uložený na internetovej stránke obce Smolenice ako príloha tejto 
zápisnice. 
Použitá skratka: p.p. –  pani poslankyňa/ pán poslanec 

 

 

Prezenčné listiny sú prílohou tejto zápisnice na OcÚ. 
 

           

 

          Anton Chrvala 

                                                                                                  starosta obce v.r.  

 

V Smoleniciach, 19.04.2018 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz                    
 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala, je umiestnený na obecnej webstránke. 


