Zápisnica

z III. Verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice
konaného dňa 04. júna 2018
Miesto: Požiarna zbrojnica Smolenice
Prítomní:
Starosta obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva.
Ospravedlnení poslanci: p. Polák, p. Janiga
Kontrolórka obce Ing. Púchla sa zasadnutia nezúčastnila.
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.
Bod 1
Program zasadnutia:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ
Rozpočtové opatrenie č.3/2018
Schválenie projektového zámeru s názvom
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach
č. výzvy IROP-PO2-ŠC212-2018-PZ-08
6. Rôzne
7. Diskusia
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
9
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Uznesenie III/1
Obecné zastupiteľstvo schválilo program III.
v Smoleniciach dňa 04. júna 2018.

zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Bod 2
Voľba návrhovej komisie
Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:
predseda:
Ing. Svetlana Petrovičová
člen:
Radoslav Horník
overovateľ zápisnice: Mgr. Tomáš Mráz
zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová.

Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
8
- proti:
0
- zdržal sa: 1 - Petrovičová
Uznesenie III/2
Obecné zastupiteľstvo
a/zvolilo :
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:
Ing. Svetlana Petrovičová
člen:
Radoslav Horník
b/ určilo:
za overovateľa zápisnice: Mgr. Tomáša Mráza
a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Alenu Hirnerovú.
Starosta skonštatoval, že Uznesenie III/2 bolo schválené.

Bod 3
Kontrola plnenia úloh a uznesení z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 19. apríla
2018
Tento bod brali poslanci na vedomie.
Z predchádzajúceho Verejného zasadnutia vzišli nasledujúce úlohy:
1. K bodu č.5- Zmluva na zámenu pozemkov je pripravená, čaká sa už len na podpisy
druhej strany.
2. K bodu č.6- Zmluva na zámenu pozemkov je pripravená, čaká sa už len na podpisy
druhej strany.
3. K bodu č.7 V súvislosti s vrtom artézskej studne, ktorý sa nachádza pri poľnej ceste zo
Smoleníc do Bíňoviec pri potoku boli prijaté uznesenia a to:
uznesenia II/7/3/
A) Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá starostovi obce, aby postúpil problém úniku vody
z artézskej studne na Okresný úrad životného prostredia:
- po konzultácii so životným prostredím OÚ Trnava p. Mirgovou nám bolo odporučené
informovať sa na hydrometeorologický ústav a následne na fy GEOtest Bratislava.
B) Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá starostovi obce, aby riešil problém ozrejmenia
vlastníctva vrtu.
- starosta predložil stanoviská – príloha č. 1 tejto zápisnice.
4. Za účelom zastupovania obce v otázkach životného prostredia prijali poslanci uznesenie
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.
Pre krátkosť času a riešenie iných dôležitých úloh (zdravotné stredisko) zatiaľ túto
problematike neriešili. Úloha pokračuje.
5. 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 – na podnet p. Machalu – úloha zatiaľ nezrealizovaná.
6. Poslanec Janiga sa pýtal, kedy bude namontované zrkadlo na výjazde zo Zajačej ulice.
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– úloha zatiaľ nezrealizovaná, konkrétny dátum zatiaľ nie je určený.
7. P. p. Radková chcela vedieť, kto je majiteľom vody vo vrte v artézskej studni.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
9
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Uznesenie III/3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia úloh a uznesení
z predchádzajúceho VZ OZ zo dňa 19.4.2018.
Bod 4
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Rozpočtové opatrenie poslanci dostali emailovou poštou.
Diskusia poslancov k rozpočtovému opatreniu:
- p.p. Radková – požadovala info, prečo neboli rozpočtové opatrenia prerokované na
finančnej komisii,
- p.p. Petrovičová - vyasfaltovanie ul. Št. Baniča – zaujímala sa o položky, o ktoré bol
navýšený projekt. Odpovedal jej p.p. Horník, všetky informácie sa nachádzajú priamo
v projekte, práce naviac sa museli urobiť nielen na žiadosť občanov ulice, ale aj ako
protipovodňové opatrenie pri prívaloch dažďa,
- p.p. Radková – chcela vedieť z čoho vyplýva výška ceny projektu Centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach. Starosta informoval prítomných o tom, že
vypracovanie projektu bolo realizované prostredníctvom verejnej súťaže, vypracovala ho
špecializovaná externá firma. P.p. Horník oboznámil, že ceny sú tabuľkové a sú
k nahliadnutie na obecnom úrade. Približne 2,5 – 3% z celkovej sumy sú náklady na projekt.
- p.p. Petrovičová – navrhla, aby sa položky rozpočtového opatrenia č. 3/2018 schvaľovali
jednotlivo ,
- p. starosta – vysvetlil položku na navýšenie údržby cintorína. V obci nie je dostatok
hrobových miest a v rámci vytvorenia nových hrobových miest na pôvodných sa musia urobiť
terénne úpravy, a to chodníky a základy, aby bolo miesto na cintoríne využité čo
najefektívnejšie,
- p.p. Križan – informoval sa o priebehu prác na kultúrnom dome v Smoleniciach. Starosta
podal technické zhodnotenie prác (výmena okien a dverí).
Rozpočtové opatrenie je príloha č. 2 tejto zápisnice.
Starosta obce dal hlasovať jednotlivo za každú položku rozpočtového opatrenia:
Rozpočtové opatrenie 3/A:
Napojenie ul. Štefana Baniča
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
6
- proti:
0
- zdržal sa: 3 – Radková, Petrovičová, Mráz
Rozpočtové opatrenie 3/B:
Navýšenie položky Údržba cintorína z 2.000,-€ na 5.000,-€
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Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
9
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Rozpočtové opatrenie 3/C:
Kultúrny dom Smolenice – technické zhodnotenie (navýšenie položky o 12.000,-€)
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
9
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Rozpočtové opatrenie 3/D:
Digitalizácia kina – projekt spoluúčasť
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
9
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Rozpočtové opatrenie 3/E:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach – dokumentácia 25.000,-€
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
9
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Uznesenie III/4
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3/2018 podľa bodov A-E.
Bod 5
Schválenie projektového zámeru s názvom Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti v Smoleniciach č. výzvy IROP-PO2-ŠC212-2018-PZ-08
Diskusia poslancov k schváleniu zámeru Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
v Smoleniciach:
- p.starosta - prečítal znenie zámeru,
- p.p. Horník – vysvetlil jednotlivé položky a oboznámil s priebehom procesu podania
žiadosti (návšteva jednotlivých lekárov za účelom upresnenia ich požiadaviek na prevádzku
jednotlivých ordinácií, ...),
- p.p. Radková – zaujímala sa, čo bude so SMŠ Lienka (škôlka bude naďalej pracovať ako
samostatná jednotka), dala informáciu, že už nebudú denné stacionáre, poslanci aj napriek
tejto informácii súhlasia s vybudovaním určitej formy starostlivosti o seniorov, a taktiež
stacionár je súčasťou projektovej dokumentácie.
Príloha č. 3:
Znenie projektového zámeru s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v
Smoleniciach č. výzvy IROP-PO2-ŠC212-2018-PZ-08
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Výsledky hlasovania:
Prítomní:
- za:
- proti:
- zdržal sa:

9
9
0
0

Uznesenie III/5
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje projektového zámeru s názvom Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach č. výzvy IROP-PO2-ŠC212-2018-PZ-08.
Bod 6
Rôzne
- starosta – požiadal o zaujatie stanoviska k starej časti budovy Obecného úradu, ktorá
ohrozuje majetok a zdravie obyvateľov susednej nehnuteľnosti, rod. Hečkovej.
- p.p. Horník po diskusii s ostatnými poslancami navrhol, zabezpečiť budovu zo strany
nehnuteľnosti p. Hečkovej lešením a sanačnými prácami (zasitovanie) na nevyhnutné
obdobie, aby neohrozoval materiál z budovy majetok a životy, čo je prvoradé. Na nevyhnutnú
dobu preto, lebo obec má vypracovaný projekt cezhraničnej spolupráce, súčasťou ktorého je
aj stará časť budovy obecného úradu a predpokladá vyhlásenie nového projektu cca na jeseň
tohto roku, prípadne jar budúceho roku a to je dôvod, aby sa zatiaľ budova nezlikvidovala.
- starosta obce preverí ponuky na vykonanie sanačných prác,
- starosta podal informácie o s kultúrnych podujatiach v obci cez víkend.

Bod 7
Diskusia
Starosta vyzval prítomných na diskusiu:
- p.p. Petrovičová – oslovila starostu obce s požiadavkou, aby dal vypracovať geometrický
plán, ktorý je potrebný na odkúpenie pozemkov pri futbalovom ihrisku, ďalej upozornila na
stojiská s kontajnermi na triedený a netriedený odpad v Smolenickej Novej Vsi a pri Základej
škole (ZŠ). Kontajnery sú umiestnené tak, že ľudia prechádzajúci po obci vidia neporiadok,
ktorý pri nich je a objavili sa aj hlodavce (potkany) v areáli základnej školy. P.p. Horník
informoval, že je rozpracovaný zámer na vybudovanie stojísk v Smolenickej Novej Vsi.
V projekte parkovísk na ul. Štúrovej sú aj stojiská na kontajnery. Navrhol, že po vybudovaní
parkovísk a preverení funkčnosti stojísk na kontajnery s odpadom sa vybudujú také aj pri ZŠ
Smolenice.
- p. Štrbka – informoval sa, kto je zodpovedný za stav (vybudovanie) oplotenia pri ZŠ
Smolenice, plot je poškodený, resp. neexistuje a deťom hrozí úraz na susednom pozemku
(reagoval na info p.p. Petrovičovej, že si tam zranilo dieťa oko v čase, keď bolo v detskom
klube).
- p. Štrbka a Lengyel informovali o nelegálnom pálení odpadu v obci. Diskutovali
s poslancami a starostom o právomociach obce, zastúpenej starostom, pracovníkov úradu
a poslancov v prípade, že zistia vinníka a o možnosti jeho potrestania. Navrhli preveriť
možnosť legálneho pálenia drevnej hmoty (po štiepkovaní) a p. Lengyel navrhol preveriť
možnosť písomného upozornenia občanov s uvedením postihu príslušných orgánov, t.z.
uvedenie výšky pokuty, ktorú by udelili občanovi v prípade porušenia zákazu pálenia odpadu.
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- p. Boledovič Miroslav - v súvislosti s havarijným stavom starej časti budovy obecného
úradu a prípadným zlikvidovaním budovy preveriť, či sa nejedná o kultúrnu pamiatku.
Informoval sa na ihrisko v areáli ZŠ Smolenice. Pán starosta ho informoval, že tam bude
vybudované multifunkčné ihrisko z dotácie. Upozornil aj na situáciu s parkovaním hlavne
v čase kultúrnych akcií. Pán starosta informoval, že obec má rozpracovaný projekt, aby
situáciu vedela riešiť do budúcnosti k spokojnosti občanov a aj návštevníkov obce.
-p.p Lančarič – žiadal informáciu, ako sa vyvíja situácia s odstránením zmrzlinového stánku
pri pranieri (p. Neziri). Starosta skonštatoval, že situáciu bude riešiť obec súdnou cestou.
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zvukový záznam je uložený na webovej stránke obce Smolenice ako príloha tejto zápisnice.
Použitá skratka: p.p.–pani poslankyňa/ pán poslanec
Písomné prílohy zápisnice:
1. Stanoviská k artézskemu vrtu studne
2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
3. Znenie projektového zámeru s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v
Smoleniciach č. výzvy IROP-PO2-ŠC212-2018-PZ-08
Prezenčné listiny sú písomnou prílohou tejto zápisnice na OcÚ.

Anton Chrvala,v.r.
starosta obce
V Smoleniciach, 04.06.2018
Zapísala: Alena Hirnerová
Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz
Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala.
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