Zápisnica

z VIII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice
konaného dňa 26. novembra 2018
Miesto: Požiarna zbrojnica v Smoleniciach

o 18:00 hod.

Prítomní: Starosta obce, 7 poslancov OZ
Ospravedlnení poslanci: p. Holkovič, p. Polák, p. Križan, p. Mráz
Nezúčastnila sa: p. Púchla – kontrolórka obce
Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.
Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je
prítomných 7 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Bod 1
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho VZ OZ
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší
a dopĺňa VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.72/2018 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa
VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce
Smolenice č. 70/2017
Prijatie opatrení na základe výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu
komunálneho odpadu, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Rôzne
Diskusia

Na návrh p.p. Horníka bol zaradený ešte jeden bod a to predloženie ŽoNFP za účelom
realizácie projektu Systém zapožičania bicyklov „BIKESHARING SMOLENICE“.
P.p. Horník a starosta obce na požiadanie poslancov objasnili pripravovaný projekt
a vysvetlili podstatu zámeru.
Starosta dal samostatne o zaradení tohto bodu do programu hlasovať.
Výsledky hlasovania o zaradení ďalšieho bodu do programu na návrh p.p. Horníka:
Prítomní:
7
- za:
7
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Následne dal schváliť program zasadnutia doplnený o návrh p. Horníka ako bod č. 7, bod č. 8
zaradil ako Rôzne a bod č. 9. Diskusia.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
7

- za:
- proti:
- zdržal sa:

7
0
0

Uznesenie VIII/1
Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnený program VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Smoleniciach dňa 26. novembra 2018.
Bod 2
Voľba návrhovej komisie
Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:
predseda:
Ondrej Repa
člen:
Svetlana Petrovičová
overovateľ zápisnice: Tibor Lančarič
zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
7
- za:
7
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Uznesenie VIII/2
Obecné zastupiteľstvo
a/zvolilo :
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:
Ondrej Repa
člen:
Svetlana Petrovičová
b/ určilo:
za overovateľa zápisnice: Tibora Lančariča
a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Alenu Hirnerovú.
Bod 3
Kontrola plnenia úloh a uznesení z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa
7.novembra 2018
Tento bod brali poslanci na vedomie.
- p. Denkócy sa dotazoval 13.9.2018 na verejnom zasadnutí na zmenu cestovných poriadkov
v rámci BSK. Na minulom VZ som informoval o stretnutí dotknutých obcí v Horných
Orešanoch. Od 18.11.2018 platí nový upravený cestovný poriadok na linke 102425
Bratislava-Trstín-Chtelnica a linke IDS BK 559 Doľany-Budmerice-Báhoň. Cestovné
poriadky platia do 08.decembra 2018 a boli čiastočne upravené. V tomto období sa menia
pravidelne každý rok. O žiadnych plánovaných zmenách pre nový grafikon nebola obec
informovaná.
- Artézska studňa – podklady boli dňa 20.11.2018 zaslané emailom. V súčasnosti ešte stále
prebiehajú skúšky. Po dokončení bude starosta poslancov informovať a taktiež dostanú
informáciu o žiadosti od občana, ktorú starosta dostal.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
7
- za:
7
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Uznesenie VIII/3
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu
z predchádzajúceho VZ OZ konaného dňa 7. novembra 2018.

plnenia

úloh

a uznesení

Bod 4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa
ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti
Návrh VZN dostali poslanci mailom. Neboli doručené žiadne pripomienky k predloženému
návrhu ani zo strany poslancov ani občanov ku dňu schvaľovania.
Starosta informoval, že daň z nehnuteľnosti musí byť zmenená v tomto roku tak, že pred
schválením musí byť 15 dní uverejnený návrh a takisto po schválení. Lehoty musia byť
splnené maximálne do 31.12. daného roku. Toto VZN môžeme meniť len 1x v roku s
účinnosťou od 01.01. nasledujúceho kalendárneho roku . V prípade, že nebude schválené,
môžeme si uplatniť len najnižšiu sadzbu zo zákona. Návrh VZN bol uverejnený 31.10.2018.
Daň z nehnuteľnosti sa mení len v položkách daň za rodinné domy z 0,10€ na 0,11€ za každý
aj začatý m2 a za byty 0,10€ na 0,11€ za každý aj začatý m2 . Daň meníme už 5x, pretože
nespĺňame požiadavku zákona, a to max. rozdiel 10-násobku medzi najnižšou a najvyššou
sadzbou.
Diskusia poslancov:
- p.p. Radková chcela vedieť, či boli nejaké pripomienky zo strany občanov. Neboli.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
7
- za:
7
- proti:
0
- zdržal sa: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie VIII/4
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č.
73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti.
Bod 5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.72/2018 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší VZN
o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice
č. 70/2017
VZN poslanci dostali mailovou poštou. Neboli doručené žiadne pripomienky k predloženému
návrhu ani zo strany poslancov ani občanov ku dňu schvaľovania.
Poplatky za komunálny odpad musia byť zmenené taktiež v tomto roku tak, že pred
schválením musia byť 15 dní uverejnené a takisto po schválení. Lehoty musia byť splnené
maximálne do 31.12. daného roku. Toto VZN môžeme meniť tiež len 1x v roku s účinnosťou
od 01.01. nasledujúceho kalendárneho roku . V prípade, že nebudú schválené, môžeme si
uplatniť len najnižšiu sadzbu zo zákona. Návrh VZN bol uverejnený 31.10.2018.
Poplatky za komunálny odpad sa musia navýšiť celoštátne na základe požiadavok EÚ na
splnenie štandardov, ktoré vychádzajú zo základných princípov medzinárodných štandardov
najvyšších kontrolných inštitúcií. V praxi to znamená znížiť množstvo komunálneho odpadu,
ktorý sa skládkuje a zvýšiť separáciu odpadov a zvýšiť takisto percento zhodnotených
odpadov. Preto musia zvýšiť skládky odpadov ceny za skládkovanie . Cieľom tohto opatrenia
je , aby sa zvýšilo percento triedenia odpadu v rámci celej republiky.
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30 % z celkovej výšky nákladov na komunálny odpad v našej obci tvorí skládkovanie. Ide o
zmesový komunálny odpad (odpad z domácností a podnikov bez triedených zložiek) a
objemový odpad (odpad z kontajnerov, ktoré sú 2x ročne umiestňované v obci). Poplatok za
uskladnenie zmesového komunálneho odpadu sa zvýši o 55,4% a objemového odpadu o
46,7%.
Z uvedeného dôvodu sa musí navýšiť aj poplatok za komunálny odpad. Sadzba poplatku pre
rok 2018 na jednu osobu a jeden deň bola 0,066€ (24,09€ na rok). Navrhovaná suma pre rok
2019 na jednu osobu a deň je 0,076€ (27,74€). Zvýšenie na osobu a rok bude o 3,65€ (na
jeden deň je zvýšenie o 0,01€ na 1 osobu a deň). Úmerne tomu sa zvýši poplatok aj pre
podnikateľov a podniky.
Pracovníčka obce, ktorá má na starosti agendu poplatkov a daní dala informáciu o štruktúre
a financovaní odpadového hospodárstva v obci.
Diskusia poslancov:
- p.p. Janiga – opätovne poukazoval na výšku poplatkov v porovnaní s ostatnými okolitými
obcami,
- do diskusie sa ďalej zapojili aj ostatní poslanci, na návrh p. Lengyela, obyvateľa obce,
súhlasili, že uvedenej problematike sa treba venovať skôr, prípadne určiť komisiu, ktorá sa
bude týmto zaoberať v dostatočnom predstihu.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
7
- za:
6
- proti:
1 p.p. Janiga
- zdržal sa:
0
Uznesenie VIII/5
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.72/2018 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým
sa ruší VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce
Smolenice č. 70/2017.
Bod 6
Prijatie opatrení na základe výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu
komunálneho odpadu, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Tento bod brali poslanci na vedomie.
Starosta informoval, že v dňoch 03.08.2018-26.10.2018 vykonával NKÚ kontrolu
efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu , ktorej účelom bolo zhodnotiť
stav triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ.
Kontrolovaným obdobím boli roky 2015 až do 30.6.2018.
Vzhľadom k tomu, že protokol obsahoval 11 strán, starosta prečítal zhrnutie a prijaté
opatrenia. Celý protokol o výsledky kontroly je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Obec Smolenice zastúpená starostom obce prijíma nasledovné opatrenia na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov:
1.
Odporúčanie NKÚ:
V súvislosti s dosiahnutím štandardu triedeného zberu odporúčame zvýšiť počty zberných
nádob.
Opatrenie:
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Požiadať Organizáciu zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK o zvýšenie počtu zberných nádob
za účelom zabezpečenia štandardov zberu daného vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z. § 14 ods.
1.
Zodpovedná: Alena Hirnerová
Termín: do 31.12.2018
2.
Odporúčanie NKÚ:
Programový rozpočet obce vypracovať tak, aby obsahoval zámery a ciele, čím bude
zabezpečená možnosť hodnotenia účinnosti zberu.
Opatrenie:
Vypracovať programový rozpočet tak, aby obsahoval zámere a ciele, čím bude zabezpečená
možnosť hodnotenia účinnosti triedeného zberu.
Obec Smolenice má už schválený rozpočet na rok 2019. Úprava, resp. doplnenie textovej časti
rozpočtu, musí byť prerokovaná a schválená na verejnom zasadnutí. 10.12.2018 bude prvé
ustanovujúce verejné zasadnutie nového obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené v
tohtoročných novembrových komunálnych voľbách. Následne budú zriadené komisie. V tomto
prípade musí dať podklady finančná komisia, a potom sa bude prerokovávať návrh na zasadnutí
poslancov a schvaľovať na verejnom zasadnutí. Predpokladaný termín splnenia tohto opatrenia by
bol k 30.06.2019, a tak by nebola naplnená podstata programového rozpočtu na rok 2019. Preto
obec rozpočet, ktorý bude obsahovať zámery a ciele (program) vypracuje až na rok 2020.
Zodpovedný: starosta obce
Termín: 31.12.2019 príprava nového rozpočtu na rok 2020
3.
Zistenie:
Obec v r. 2017 neviedla evidenciu o všetkých kategóriách odpadu, čo bolo v rozpore
s vyhláškou MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a zákonom o odpadoch.
Opatrenie:
Obec zavedie evidenciu o všetkých druhoch odpadu.
Zodpovedná: Alena Hirnerová
Termín: ihneď
4.
Zistenie:
Obec nenahlasovala Okresnému úradu životného prostredia údaje o vzniku odpadu
a nakladania s ním, čím nekonala v súlade so zákonom o odpadoch.
Opatrenia:
Zasielať každoročne hlásenie Okresnému úradu ŽP v stanovenom termíne.
Zodpovedná: Alena Hirnerová
Termín: do 28. februára nasledujúceho roka
5.
Zistenie:
Vo výkazníctve obce neboli zahrnuté objemy odpadu vyzbierané zbernými surovinami
pôsobiacimi na území obce a školské zbery papiera, čo nebolo v súlade so zákonom o štátnej
štatistike.
Opatrenia:
Obec bude výkaz ŽP 6-01 zostavovať tak, aby boli údaje vo výkaze v súlade so zákonom o štátnej
štatistike.
Zodpovedná: Alena Hirnerová
Termín: do 31. januára nasledujúceho roka

Výsledky hlasovania:
Prítomní:
7
- za:
7
- proti:
0
- zdržal sa: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie VIII/6
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Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie prijaté opatrenia na základe výsledku kontroly
efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu, ktorú vykonal Najvyšší
kontrolný úrad Slovenskej republiky.
Bod 7

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„BIKESHARING SMOLENICE“

Systém zapožičania bicyklov

Starosta prečítal znenie uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schvaľuje dňa 26.novembra 2018 na VIII.zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Uznesenie VIII/7
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Systém zapožičania bicyklov
„BIKESHARING SMOLENICE“ realizovaného v rámci výzvy „Výzva na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osôb“ , kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce, s celkovou výškou oprávnených výdavkov maximálne 95.166,70 EUR
bez DPH.
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie ŽoNFP vo výške
maximálne 4.758,33 EUR bez DPH, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených
výdavkov.
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
7
- za:
7
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Starosta skonštatoval, že uznesenie VIII/7 bolo prijaté v znení, ako ho prečítal.
Bod 8
Rôzne
- starosta: poďakoval všetkým poslancom za prácu v končiacom sa volebnom období,
- p.p. Janiga na podnet občianky p. Javorkovej upozornil na nedôstojný vzhľad (ošarpaný)
sochy Sedembolestnej panny Márie pri autobusovej zastávke,
- p.Horník reagoval na podnet p. Janigu, projekt je podaný, obec bude riešiť obnovu pomníka
komplexne s úpravou celku a taktiež obec podala žiadosť na Okresný úrad o financovanie
opravy pomníka padlým vojakom pred Obecným úradom, zatiaľ bez odozvy.
- p.p. Radková predniesla požiadavku p. Štibraného zo stanice, kde obyvatelia žiadajú
vybudovať kanál, aby bola cesta odvodnená a netiekla im do dvorov v prípade prívalových
dažďov voda,
- starosta, p.p. Horník informovali prítomných, že v rámci pripravovaného projektu cyklotrasy
sa chcú zapojiť aj Železnice SR, ktoré chcú upraviť priestory okolo budovy železničnej
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stanice (prenájom, príp. predaj pozemkov) . Pôjde o komplexné riešenie, do ktorého bude
spadať aj rekonštrukcia cesty.
Bod 9
Diskusia
- p. Wallnerová sa zaujímala, kedy bude vybudovaná kanalizácia v Pivovarskej ul.,
//p. Horník informoval, že projekt na kanalizáciu je odovzdaný a čaká sa na vyjadrenie. Obec
to však nemôže ovplyvniť, lebo majiteľom kanalizácie je TAVOS,
- p. Lengyel sa zaujímal, či bol už určený človek, ktorý by mal na starosti oblasť životného
prostredia (diskusia o tomto prebehla na verejnom zasadnutí, ktoré sa konalo v SNV, kde Ing.
Polák túto diskusiu otvoril), starosta obce informoval, že vzhľadom k zaneprázdnenosti
a zdravotným ťažkostiam p. Poláka, ktorý je gestorom, sa v tejto záležitosti ešte nekonalo.
V decembri bude zvolené nové zastupiteľstvo, ktoré by sa malo týmto zaoberať:
- p. Surovčík chcel vedieť, či aj tento rok budú chodiť dobrovoľní hasiči zo Smoleníc
kontrolovať komíny a povaly (túto info obec nemá, v spolupráci s DHZ preverí možnosti,
kontrolu komínov vykonávajú kominári počas pravideľných obhliadok obce a je na občanovi,
aby si zabezpečil takúto kontrolu),
- p. Štrbka sa informoval, či sa zprechodní ulička medzi ul. Kukučínovou a Budovateľskou,
ktorá je zatiaľ ohradená vlastníkmi pozemkov, ktorí tento pozemok využívajú, a či platia daň
za prenájom VP obci
- starosta obce znovu potvrdil, že ulička sa nebude predávať, zostane obecným pozemkom,
vedie tadiaľ potrubie na dažďovú vodu, už prebehol monitoring Sezaka, na základe ktorého sa
bude musieť urobiť oprava vedenia v zemi, aby neboli zaplavení v prípade prívalových
dažďov obyvatelia spodných ulíc, termín ešte nie je stanovený a je potrebné stanoviť aj výšku
sumy za opravu uvedeného úseku.
Starosta po ukončení diskusie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Zároveň
všetkých občanov pozval na I. ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať dňa 10.decembra 2018 v Kultúrnom dome v Smoleniciach.
Prezenčné listiny sú písomnou prílohou tejto zápisnice na OcÚ.
Zvukový záznam je uložený na webovej stránke obce Smolenice ako príloha tejto zápisnice.
Schválené VZN sú umiestnené na webovej stránke obce v zložke VZN.
Použitá skratka: p.p.–pani poslankyňa/ pán poslanec

Anton Chrvala, v.r.
starosta obce
V Smoleniciach, 26.11.2018
Zapísala: Alena Hirnerová
Overovateľ: Tibor Lančarič
Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala.
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