Zápisnica

z II. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice
konaného dňa 27. decembra 2018
Miesto: Požiarna zbrojnica v Smoleniciach

o 18:00 hod.

Prítomní: Starosta obce, 9 poslancov OZ
Ospravedlnení poslanci: p. Lančarič, p. Petrovičová
Nezúčastnila sa: p. Púchla – kontrolórka obce
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. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho VZ OZ
4. Schválenie žiadosti o NFP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
a) predloženie a realizáciu projektu CIZS
b) formu a druh poskytovaných služieb CIZS
c) financovanie projektu
d) formu zabezpečenia partnerstva CIZS
5. Rozpočtové opatrenie č. 6
6. Rôzne
7. Diskusia
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
9
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Uznesenie II/1
Obecné zastupiteľstvo schválilo program
v Smoleniciach dňa 27. decembra 2018.

II.

zasadnutia

Obecného

Bod 2
Voľba návrhovej komisie
Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:
predseda:
Radko Mráz
člen:
Radoslav Horník
overovateľ zápisnice: Michal Holkovič

zastupiteľstva

zapisovateľka:

pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová.

Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
9
- proti:
0
- zdržal sa: 0
Uznesenie II/2
Obecné zastupiteľstvo
a/zvolilo :
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:
Radko Mráz
člen:
Radoslav Horník
b/ určilo:
za overovateľa zápisnice: Michal Holkovič
a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach Alenu Hirnerovú.
Bod 3
Kontrola plnenia úloh a uznesení z predchádzajúceho VZ OZ dňa 26. novembra 2018
a ustanovujúceho verejného zasadnutia dňa 10. decembra 2018
Tento bod brali poslanci na vedomie.
Starosta skonštatoval, že na všetky otázky bolo zodpovedané priamo na verejnom zasadnutí.
Úloha, ktorá vyplývala z uznesenia I/8, vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce, bola
zverejnená na Úradnej tabuli a aj na webovom sídle obce Smolenice.
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 dňa 26. novembra 2018 a ustanovujúceho verejného zasadnutia
dňa 10. decembra 2018.

Bod 4
Schválenie žiadosti o NFP Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
a) predloženie a realizáciu projektu CIZS
b) formu a druh poskytovaných služieb CIZS
c) financovanie projektu
d) formu zabezpečenia partnerstva CIZS
Starosta obce skonštatoval, že v piatok poslal poslancom emailom informáciu, že všetky
podklady na projekt zdravotného strediska vo štvrtok odovzdal v Bratislave. Chýba už len
predschválenie konkrétnej sumy, ktorá ide do projektu a ostatných náležitostí.
Navrhol poslancom, aby schválili nasledovné uznesenie:
Uznesenie II/4:
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
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schvaľuje
a) predloženie a realizáciu projektu CIZS
názov projektu: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach“
výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (kód výzvy:
IROP-PO2-SC212-2018-33)
b) formu a druh poskytovaných služieb CIZS
forma: ambulantná forma poskytovania zdravotných služieb, lekárenská forma poskytovania
služieb
druh: všeobecná ambulantná forma poskytovania služieb, špecializovaná ambulantná forma
poskytovania služieb, sociálne služby (denné centrum), lekáreň
c) financovanie projektu
celkové výdavky projektu: 1 003 712,92 EUR
celkové oprávnené výdavky projektu: 823 528,42 EUR
z toho príspevok z EU (95%): 782 351,99 EUR
z toho vlastné zdroje (5%): 41 176,43 EUR
celkové neoprávnené výdavky projektu: 180 184,50 EUR
Sumy sú uvedené vrátane DPH.
d) formu zabezpečenia partnerstva CIZS
V rámci prípravy žiadosti o NFP – zmluva o partnerstve.
Diskusia poslancov:
- p.p. Horník – oboznámil prítomných o rokovaniach, ktoré museli viesť s lekármi,
skonštatoval, že zatiaľ sa nedá konkrétne povedať, aká bude výška nájmu na jednotlivé
ambulancie. Opätovne upozornil, že poslanci budú musieť zvážiť umiestnenie SMŠ Lienka,
a to nielen v prípade potreby v čase realizovania projektu zdravotného strediska, ale do
budúcnosti, v horizonte asi dvoch rokov. Skonštatoval, že obec má záujem, aby naďalej SMŠ
Lienka prevádzkovala svoju činnosť. Budova sa nebude môcť využívať v budúcnosti, pretože
stavebný materiál obsahuje azbest.
V prípade realizácie projektu zdravotného strediska je predpokladaná doba cca 8-12
mesiacov.
- starosta – upozornil, že v prípade rekonštrukcie treba vyriešiť do začatia vykurovacieho
obdobia kúrenie v SMŠ Lienka.
- p.p. Janiga – treba informovať riaditeľku SMŠ o tom, že do budúcnosti by si mali začať aj
oni hľadať nové priestory. Chcel vedieť, čo zahŕňajú neoprávnené náklady, a ako je
zabezpečené pokrytie ambulancií lekármi aj do budúcnosti.
- p.p. Horník – v neoprávnených nákladoch sú zahrnuté rôzne veci, ktoré si prevádzka
zdravotného strediska bude vyžadovať, ale nie sú súčasťou projektu a musia byť zrealizované.
- starosta – v budúcnosti by si obec mohla tieto náklady zohľadniť v nájomnom za priestory.
Informoval, že lekári majú v zmluve dobu minimálne 5 rokov na vykonávanie svojej činnosti.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
9
- proti:
0
- zdržal sa: 0
- zdržal sa: 0
Uznesenie II/4
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. II/4 v znení, ako ho starosta prečítal.
Bod 5
Rozpočtové opatrenie č. 6
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Starosta skonštatoval, že všetci poslanci dostali rozpočtové opatrenie mailovou poštou.
Informoval poslancov, že suma v navrhovanom opatrení je navýšená o 6.000,- €. Vysvetlil
poslancom príčinu navýšenia a prečítal upravené rozpočtové opatrenie.
Rozpočtové opatrenie tvorí textovú prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
9
- za:
8
- proti:
0
- zdržal sa:
1- p.p. Galbová
Uznesenie II/5
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 6.
Bod 6
Rôzne
- p.p. Radková - overovala si termín na voľby kontrolóra ( je členkou komisie, aby si vedela
zariadiť program),
- p.p. Repa – vybudovanie dopravného značenia z ul. Št.Baniča smerom k novostavbe p.
Holkoviča – prechádza veľa ľudí a hrozí nebezpečenstvo úrazu,
- p.p. Horník – v budúcnosti sa počíta s budovaním chodníka a aj prechodu na danom úseku,
obec musí mať urobený projekt a následne požiadať o súhlasné stanovisko príslušné orgány,
- p.p. Štibraná – informovala sa v akom štádiu je budovanie parkovísk na Štúrovej ul.,
- starosta – v novembri 2018 boli doručené na obecný úrad konkrétne projekty. Začiatok
realizácie závisí od množstva finančných prostriedkov a času, kedy budú k dispozícii.
Predpokladaný začiatok realizácie je pri bytovkách B-7 a B-6. Pozornosť sa bude venovať aj
odvodňovaciemu kanálu s mriežkou medzi bytovkami, ktorý je upchatý a zabraňuje v prípade
daždivého počasia odtekaniu vody. Uvažujú aj o dočasnom riešení, a to navážkou štrku,
- p.p. Janiga – zaujímalo ho, v akom štádiu je projekt na vodozádržné opatrenia,
- p.p. Horník – Ing. Zamborský odovzdal potrebné podklady na odbore životného prostredia
na Okresnom úrade v Trnave p. Smutnej, vedúci odboru prisľúbil odpoveď v priebehu
januára 2019,
- starosta – verejné obstarávanie bolo dočasne pozastavené kvôli úpravám, ktoré vyžadujú od
obce na daný projekt, bude vyhlásená nová výzva,
- p.p Galbová – poukázala na používanie pyrotechniky v čase silvestrovských osláv a na to, že
sú rušené zvieratá nielen v obci, ale aj v okolitých lesoch,
- poslanci by sa mali uvedenej problematike venovať a mali by navrhnúť VZN, ktoré bude
stanovovať podmienky a spôsob používania pyrotechniky v obci.
Starosta obce po ukončení diskusie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.
Zároveň všetkých občanov pozval na obecný ohňostroj, ktorý sa bude konať 1. januára 2019
o 19,00 hod. pri KD v Smoleniciach.
Písomné prílohy:
1. Rozpočtové opatrenie č. 6
Prezenčné listiny sú písomnou prílohou tejto zápisnice na OcÚ.
Zvukový záznam je uložený na webovej stránke obce Smolenice ako príloha tejto zápisnice.
Použitá skratka: p.p.–pani poslankyňa/ pán poslanec
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Anton Chrvala, v.r.
starosta obce
V Smoleniciach, 27.12.2018
Zapísala: Alena Hirnerová
Overovateľ: Michal Holkovič
Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala.
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