
 

 

Zápisnica 
z   V. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 28. marca 2019 

 

Miesto: Požiarna zbrojnica Smolenice                     

 

Prítomní:  Starosta obce, 10 poslancov OZ 

Ospravedlnení poslanci: p.p. Radková  

 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 10 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  
     

 

Bod 1 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre: 
- Projekt „Vodozádržné  opatrenia v intraviláne obce Smolenice“ 

- S výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov v sume 22.500,- € 

- V rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 

4. Rôzne  
5. Diskusia 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        10 

- za:                10         

- proti:              0        

- zdržal sa:       0 
Uznesenie V/1 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 28. marca  2019. 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:    Ondrej Repa 

            člen:                             Tibor Lančarič 

            overovateľ zápisnice:  Radko Mráz  
            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        10 

- za:                10         

- proti:              0        

- zdržal sa:       0 
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Uznesenie V/2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , aby návrhová komisia pracovala v uvedenom zložení.  
 

Bod 3 

Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán pre: 
- Projekt „Vodozádržné  opatrenia v intraviláne obce Smolenice“ 

- S výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov v sume 22.500,- € 

- V rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 

Starosta poslal informáciu k žiadosti poslancom mailom. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        10 

- za:                10         

- proti:              0        

- zdržal sa:       0 
 

Uznesenie V/3 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
Riadiaci orgán pre: 

- Projekt „Vodozádržné  opatrenia v intraviláne obce Smolenice“ 

- S výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov v sume 22.500,- € 

- v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40. 

   

 

 

Bod 4  

Rôzne 

 1. Určenie zástupcov do rady školy 

21.4.2019 končí finančné obdobie Rady školy. Obec ako zriaďovateľ má povinnosť určiť 4 
zástupcov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo. Starosta navrhol nasledovných členov: 

Ing. Ondrej Repa, Ing. Svetlana Petrovičová, Mgr. Katarína Sedláková,  Mgr. Vladimír Kiš 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        10 

- za:                10         

- proti:              0        

- zdržal sa:       0 

Uznesenie IV/4/1 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nasledovných zástupcov do Rady školy: Ing. Ondrej 

Repa, Ing. Svetlana Petrovičová, Mgr. Katarína Sedláková,  Mgr. Vladimír Kiš 

 

 

2. Mimoriadna dotácia pre Detský folklórny súbor Čerešenka 

Folklórny súbor podal žiadosť o mimoriadnu dotáciu na úhradu cestovného  na medzinárodnú 
folklórnu súťaž. Starosta poslal žiadosť emailom aj poslancom. Navrhol schváliť z finančnej 
 rezervy dotácií čiastku 2.000,- €. Podmienkou je propagácia obce.  

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        10 

- za:                10         

- proti:             0        
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- zdržal sa:      0 
Uznesenie IV/4/2 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu dotáciu pre Detský folklórny súbor Čerešenka 

na úhradu cestovného vo výške 2.000,-€. 
 

3. Starosta oboznámil s výsledkom hodnotenia obce Smolenice v rámci celej republiky. 
Odprezentoval protokol o získaní hodnotenia Pečať rozvoja obcí a miest 2018 a taktiež 
grafické označenie na marketingové účely. 
 

4. Starosta navrhol na základe prieskumu zvýšiť poplatok za ubytovanie, pretože ho má obec 
mimoriadne nízky. Súčasná suma je 0,17€ za osobu a noc. Navrhol zvýšiť túto čiastku na 
0,50€ za osobu a noc. Po vypracovaní nového VZN budú poslanci o uvedenom rokovať na 
ďalšom z verejných zasadnutí. Navrhol urobiť zmenu od druhého polroku r.2019. 
 

5. Hlavný kontrolór obce skonštatoval, že musí predložiť poslancom na schválenie Plán 
kontrolnej činnosti. Plán musí byť 15 dní pred zasadnutím zverejnený. Požiadal poslancov 
o ich návrhy a pripomienky. Požiadal o včasné oznámenie termínu verejného zasadnutia.  

6. P.p. Janiga žiadal o preverenie postupu umiesťovania oznamov na webovej stránke obce 
v súvislosti s konaním volieb. Navrhol zjednotiť postup a spôsob uverejňovania do ďalšieho 
obdobia.  

 

 

Bod 5  

Diskusia 

 

- p. Štrbka sa informoval, či sa už urobili kroky pre Participatívny rozpočet. 
- odpoveď p.p. Petrovičová – zatiaľ sa nerokovalo, nové zastupiteľstvo musí rozhodnúť, 
- starosta – nové zastupiteľstvo musí vypracovať a určiť podmienky a spôsob čerpania. 
 

 

 Starosta obce  po ukončení diskusie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí 
a pripomenul, že 30.marca 2019 bude II. kolo Volieb prezidenta SR.  

 

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 

 

           

 

 

 

                 Anton Chrvala 

                                                                                                     starosta obce v.r.  

V Smoleniciach, 28.03.2019 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Radko Mráz 

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala. 


