
 

 

Zápisnica 
z   IX. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 12. decembra 2019 

 

Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach                     

 

Prítomní:  Starosta obce, 9 poslancov OZ 

Ospravedlnení poslanci: p.p. Holkovič, p.p. Mráz 

 

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: 
  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola  uznesení z predchádzajúceho VZ OZ 

4. VZN č. 79/2019 o  miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Smolenice 

5. VZN č. 80/2019 o dani z nehnuteľnosti  

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Smolenice k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2019 

7. Rozpočtové opatrenie  č. 4/2019 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
Uznesenie IX/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Smoleniciach dňa 12. decembra  2019. 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 

 

predseda:                    Svetlana Petrovičová   

            člen:                            Tibor Lančarič 

            overovateľ zápisnice:  Radoslav Horník 

            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
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Uznesenie IX/2    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , aby návrhová komisia pracovala v uvedenom zložení.  
 

Bod 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúcich VZ OZ 

 

Z minulého verejného zasadnutia nevzišli žiadne úlohy, ktoré by bolo potrebné kontrolovať. 

Na otázky bolo zodpovedané priamo na zasadnutí. 

Ing. Janiga, poslanec OZ Smolenice sa ospravedlnil starostovi, poslancom aj hlavnému 

kontrolórovi obce za svoju reakciu na predchádzajúcom verejnom zasadnutí. 

 

Tento bod brali poslanci  na vedomie: 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
 

Uznesenie IX/3    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich VZ 

OZ. 

 

 

Bod 4  

VZN č. 79/2019 o  miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Smolenice 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom 

stanovenom termíne a taktiež ho poslanci obdržali aj emailom. 

Poslanci ho prediskutovali na pracovnom zasadnutí.  

Starosta skonštatoval,že, tak ako všetky mestá a obce, musí aj naša obec pristúpiť k zvýšeniu 

poplatku za komunálny odpad. 

Prezentoval finančné náklady obce na skládkovanie za posledné tri roky a ich navyšovanie, 

informoval pre porovnanie aj o navýšení poplatku za odpad, cenu odpadov na osobu a deň, 

percento separácie v našej obci a v okolitých obciach. 

P.p. Janiga – vyjadril názor, že podľa neho fyzické osoby doplácajú výškou poplatku na 

podnikateľské subjekty. 

Pracovníčka obecného úradu, p. Hirnerová, správa daní a odpadov, informovala prítomných 

o sadzbách a rozdieloch v systéme zberu medzi obyvateľmi a podnikateľskými subjektami.   

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        9 

- za:                6 – p.p. Radková, Horník, Repa, Galbová, Petrovičová, Lančarič         

- proti:            1 – p.p. Janiga        

- zdržal sa:      2 – p.p. Rakovská, p.p. Štibraná 

Uznesenie IX/4    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 79/2019 o  miestnom poplatku za komunále odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice. 

 

Bod 5  

VZN č. 80/2019 o dani z nehnuteľnosti 
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Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom 

stanovenom termíne a taktiež ho poslanci obdržali aj emailom. 

Poslanci ho prediskutovali na pracovnom zasadnutí.  

Starosta informoval o zmenách, a to: 

1. Piata časť Spoločné ustanovenia, článok 6 – Oslobodenie a zníženie dane bod č. 5 

konkrétne určuje podmienky a doklady na uplatnenie zníženie dane z nehnuteľnosti.  

Pracovníčka obecného úradu, p. Hirnerová, správa daní a odpadov, informovala prítomných 

o presnom znení uvedeného článku VZN o dani z nehnuteľnosti, kde sa konkrétne určujú 

podmienky na uplatnenie úľav z dani a na konkrétne doklady, ktoré treba predložiť. 

2.Ročná sadzba dane zo stavieb na celom území Obce Smolenice, a to v katastrálnom území 

Smolenice a v katastrálnom území Smolenická Nová Ves, za každý aj začatý m² zastavanej 

plochy je v eurách za 1m2 nasledovná: 

Stavby:    

a) stavby na bývanie a drobné stavby, 

 ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu   0,15€ (bolo 0,11) 

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu         0,90€ (bolo 0,60)  

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)   0,57€ (bolo 0,38) 

Byty: 

a) byt         0,20€ (bolo 0,11)  

b) nebytový priestor       0,20€ (bolo0,11) 

P.p. Janiga – zaujímal sa, prečo sa zvyšovali dane za nehnuteľnosti. 

Pracovníčka obecného úradu, p. Hirnerová, správa daní a odpadov, informovala prítomných 

o dôvodoch zvýšenia, a to: 

- zákon ustanovuje, že nemôže byť väčší rozdiel násobku medzi najvyššou a najnižšou 

sadzbou dane,  

- sadzba dane za byty je nízka a často nepokrýva ani náklady spojené s poštovnými 

poplatkami za doručenie rozhodnutia. 

Na základe otázky p.p. Radkovej informovala o výške výnosu dane z nehnuteľnosti v obci na 

rok 2019.  

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:    9 

- za:             8 – p.p. Radková, Horník, Repa, Galbová, Petrovičová, Lančarič, Janiga, Štibraná         

- proti:         0        

- zdržal sa:   1 – p.p. Rakovská 

Uznesenie IX/5    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 80/2019 o dani z nehnuteľnosti. 

 

Bod 6 

Stanovisko hlavného kontrolóra (HK) obce k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2019  

Požiadal  hlavného kontrolóra obce p. Lengyela, aby prečítal Stanovisko hlavného kontrolóra 

Tento bod brali poslanci na vedomie. 

Stanovisko HK tvorí písomnú prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

Starosta navrhol poslancom, aby schválili Uznesenie IX/6 v nasledovnom znení: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 
 

A. prerokovalo stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2019 

B. berie na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2019. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        9 
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- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
 

Uznesenie IX/6    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice zobralo na vedomie Uznesenie IX/6 v navrhovanom 

znení. 

Bod 7 

Rozpočtovému opatreniu č. 4/2019 

 

Rozpočtové opatrenie prerokovala finančná komisia ako a tiež ho poslanci obdržali emailom.  

Rozpočtové opatrenie tvorí písomnú prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie IX/7    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schválilo Rozpočtové opatrenie č.4/2019 

 

 

Bod 8  

Rôzne 

Starosta informoval o mailovej komunikácii p. Ing. Denkócyho, ktorý reagoval na vyvesené 

návrhy VZN. Hoci zo zákona nespĺňa 10 dňovú lehotu určenú  na podanie zmien návrhov, 

starosta skonštatoval, že mu písomne odpovie na otázky. Zároveň upozornil hlavne starších 

občanov, aby boli obozretní a neboli dôverčiví voči cudzím osobám, ktoré sa pohybujú po 

obci. Zaznamenali sme niekoľko krádeží, hlavne v opustených nehnuteľnostiach. 

P.p. Radková – oslovili ju niektorí občania ulice SNP, ktorí sa sťažovali na neporiadok 

a smeti pred  svojimi nehnuteľnosťami. Ide o odpad, ktorí pochádza z produktov, ktoré 

predáva predajňa CBA (Ko-Ma-Co) na ul. SNP. V diskusii poslancov na uvedenú tému bolo 

skonštované, že sa jedná o odpad, ktorí vyprodukujú občania, ktorí tam nakupujú. P.p. 

Radková vyzvala poslancov, aby navrhli spôsob, ako pôsobiť na nedisciplinovaných občanov 

a prípadne upozorniť na to aj v obecnom časopise.  

Ďalej navrhla, aby sa obec vzdala ohňostroja a tieto financie obec venovala požiarom 

postihnutým občanom  v Prešove. Apelovala aj na fakt, že ohňostroj nepriaznivo vplýva na 

domáce ale aj voľne žijúce zvieratá.  

Do diskusie o zrušení ohňostroja sa zapojili aj ostatní poslanci: 

- p.p. Repa – tým, že sa obyvatelia obce zúčastňujú vo veľkom počte vlastne vyjadrujú svoj 

postoj – súhlas s ohňostrojom,  

- p.p. Galbová – súhlasí s novoročným ohňostrojom, navrhuje prijať opatrenia, aby sa 

ohňostroje nerobili bežne v roku, 

- p.p.Horník – súhlasí s uskutočnením ohňostroja,  

- p.p. Lančarič – informoval, že podľa nového nariadenia sa môžu petardy predávať len 

v období od 28.12. do 31.12. v roku, inak ide o porušovanie zákona, zároveň informoval, že 

naša obec jedny z najnižších nákladov na ohňostroj,  

- p.p. Janiga – tiež súhlasí, ale malo by to byť tlmené - regulované mimo tohto obdobia, 

p.p. Štibraná – súhlasí s uskutočnením ohňostroja, má to v sebe určitú symboliku nového 

začiatku, zároveň konštatovala, že na pomoc obyvateľom Prešova treba hľadať iný vhodný 

spôsob. 
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Starosta navrhol, že na pracovnom zasadnutí 16.12.2019 sa dohodnú s poslancami na spôsobe 

a výške pomoci pre obyvateľov Prešova postihnutých požiarom. Musia to v prípade 

poskytnutia finančnej pomoci schváliť na verejnom zasadnutí.    

 

Bod 9 

Diskusia 

 

- p. Vizváry – reagoval na neporiadok na ul. SNP, ktorej je aj on obyvateľom a skonštatoval, 

že si to zapríčiňujú samotní obyvatelia svojím správaním, 

- p. Galbová – sťažovala sa na zápach z komínov niektorých obyvateľov, ktorí spaľujú aj 

rôzne iné drevené odpady, navrhla predvolávať týchto občanov na komisiu poriadku, 

- p. Repa – skonštatoval, že je to celorepublikový problém, ktorý sa rieši veľmi ťažko. 

 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, pozval ich na X. VZ OZ, ktoré sa 

uskutoční 19.12.2019 v Požiarnej zbrojnici v Smoleniciach a ukončil  verejné zasadnutie 

obecného zastupiteľstva.  

  

 

Písomné prílohy zápisnice: 

1. Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 4/2019 

2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

 

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/ páni poslanci 

 

           

 

 

 

                 Anton Chrvala 

                                                                                                     starosta obce  

V Smoleniciach, 12.12.2019 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Radoslav Horník 

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala. 


