Zápisnica

zo XVI. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice
konaného dňa 15. decembra 2020
Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach
Zasadnutie sa konalo s prítomnosťou verejnosti za prísneho dodržania požiadaviek hlavného
hygienika SR. Prítomní mali rúška, boli oddelení najmenej dvojmetrovou vzdialenosťou, ako
poslanci, tak aj obyvatelia. Pri vstupe do sály si dezinfikovali ruky dezinfekčným
prostriedkom. Vstup do kultúrneho domu aj do sály bol označený pokynmi, ktoré v súvislosti
s vírusom COVID-19 bolo potrebné dodržiavať. Prezenčnú listinu z hygienických dôvodov
občania nepodpisovali.
Počet prítomných občanov na zasadnutí bol 3.
Prítomní: starosta obce, 8 poslancov OZ a kontrolór
Ospravedlnení poslanci: Lančarič, Radková, Rakovská
Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.
Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je
prítomných 8 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Bod 1
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho VZ OZ
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rozpočtové opatrenia
Schválenie programového rozpočtu obce Smolenice na roky 2021-2023
Prejednanie opatrení na základe upozornenia prokurátora
Rôzne
Diskusia

Výsledky hlasovania:
- prítomní:
8
- za :
8
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania:

0

Uznesenie XVI/1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Smoleniciach dňa 15. decembra 2020.
Bod 2
Voľba návrhovej komisie
Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:

predseda:
Ondrej Repa
člen:
Michal Holkovič
overovateľ zápisnice: Radoslav Horník
zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
8
- za :
8
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania: 0
Uznesenie XVI/2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , aby návrhová komisia pracovala v uvedenom zložení.
Bod 3
Kontrola uzneseni z predchádzajúce VZ OZ
Tento bod brali poslanci na vedomie.
Kontrola bodov 4,5,6,7,8,9,10 pre krátkosť času od minulého verejného zasadnutia sa presúva
na ďalšie verejné zasadnutie z dôvodu prípravy zmlúv k týmto bodom a ich ratifikáciou. K
bodu 11 prejednaniu upozornenia prokurátora sa poslanci venovali v bode programu 7.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
8
- za:
8
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania: 0
Uznesenie XVI/3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich VZ
OZ.
Bod 4
VZN č. 84/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN dostali aj s dôvodovou správou poslanci emailom a tiež o ňom rokovali na
pracovnom zasadnutí.
Diskusia
- p.p.Janiga – nesúhlasí, stále sa vyhovárame na bio odpad. Cena za odpad je likvidačná,
nebude hlasovať za,
- p.Hirnerová (pracovníčka OcÚ – správa daní a poplatkov)– vysvetlila systém zberu a vývoj
cien,
- kontrolór – urobil a odprezentoval prehľad poplatkov za komunálny odpad za niekoľko obci
z pohľadu občana, urobil to na žiadosť p.p. Janigu, podľa jeho zistenia máme o 52% vyšší
poplatok ako ostatné obce, navrhuje dodávateľov osloviť druhých, súdi, že sú prepočty
nesprávne,
- p.p.Holkovič – skonštatoval, že dôležitým ukazovateľom pre porovnanie je aj koľko kg
odpadu na občana sa vyprodukuje v danej obci, to určuje aj cenu za odpad, je za presnú
analýzu a hľadanie iných ciest, jednou z nich je aj dôslednejšia separácia,
- starosta – prečítal údaje o okolitých obciach o množstve odpadu na obyvateľa na základe
podkladov vypracovaných pracovníčkou obce, upozornil na skutočnosť, že v našej obci sa
zbiera aj bio odpad, čo tvorí značnú položku zo sumy za odpad, navrhol, že v spolupráci
s kontrolórom skontrolujú údaje a pripravia návrh na ďalší postup,
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- p.p. Petrovičová skontrolovala znenie zákona o odpadoch v súvislosti s výškou stanovenia
poplatku,
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
8
- za:
4 - Holkovič, Mráz, Repa, Horník
- je niekto proti:
1 – Janiga
- zdržal sa:
3 – Galbová, Štibraná, Petrovičová
Uznesenie XVI/4
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje VZN č. 84/2020 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Bod 5
Rozpočtové opatrenia
Na programe boli tri rozpočtové opatrenia. O každom hlasovali poslanci zvlášť.
Bod 5/A Rozpočtové opatrenie 3/2020
Starosta požiadal kontrolóra, aby prečítal stanovisko k rozpočtovému opatreniu 3/2020.
Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 3/2020 tvorí písomnú prílohu č. 1 tejto zápisnice.
Hlavný kontrolór prečítal stanovisko. Vyjadril súhlas a upozornil, že to berú poslanci na
vedomie.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
8
- za:
8
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania: 0
Uznesenie XVI/5/A
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie 3/2020 v navrhovanom znení.
Bod 5/B
Rozpočtové opatrenie 4/2020
Starosta požiadal kontrolóra, aby prečítal stanovisko k rozpočtovému opatreniu 4/2020.
Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 4/2020 tvorí písomnú prílohu tejto zápisnice.
Hlavný kontrolór prečítal stanovisko.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
8
- za:
8
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania: 0
Uznesenie XVI/5/B
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie 4/2020 v navrhovanom znení.
Bod 5/C
Rozpočtové opatrenie 5/2020
Starosta požiadal kontrolóra, aby prečítal stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 5/2020
Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 5/2020 tvorí písomnú prílohu tejto zápisnice.
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Výsledky hlasovania:
- prítomní:
8
- za:
7- Galbová, Štibraná, Petrovičová, Mráz, Holkovič, Horník,Repa
- je niekto proti: 0
- zdržal sa niekto hlasovania: 1 - Janiga
Uznesenie XVI/5/C
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie 5/2020 v navrhovanom znení.
Bod 6
Schválenie programového rozpočtu obce Smolenice na roky 2021-2023
Pôvodný návrh rozpočtu bol zverejnený v obci, a to na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce
v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením, a to od dňa 30.11.2020 v súlade s § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Taktiež ho poslanci dostali emailom. Od
občanov neprišli žiadne pripomienky.
Pozmeňujúci návrh vznikol po prvom zverejnení výnosu dane z príjmov poukázaných územnej
samospráve Ministerstvom financií SR od zverejnenia pôvodného návrhu.
Starosta požiadal pána kontrolóra, aby prečítal stanovisko k rozpočtu.
Stanovisko HK k Programovému rozpočtu obce Smolenice na roky 2021-2023 tvorí písomnú
prílohu č. 4 tejto zápisnice.

Poslanci schvaľovali najskôr predložený pozmeňujúci návrh rozpočtu Obce Smolenice na rok
2021 a následne brali na vedomie predložený pozmeňujúci návrh rozpočtu Obce Smolenice na
roky 2022 a 2023.
Diskusia:
- p.p.Petrovičová – vyjadrila sa k rozpočtu základnej školy, kódy zdroja boli použité naše,
škola nepoužila správne kódy, v januári príde k úprave rozpočtu – musí sa na to viazať
VZN o určení príspevku, schvaľujú to s vedomím, že tu nie sú správne údaje a okrem toho
nemajú zatiaľ vyčíslené náklady na ďalšieho zamestnanca školy, ktorého budú musieť
prijať a na budúci rok sa k tomu budú musieť urobiť rozpočtové opatrenia
- p.p. Janiga – požiadal o znovuprezentovanie kapitálových nákladov, kontkrétne sa
zaujímal o korekcie, kontrolór
- Starosta vysvetlil presuny v rozpočte – zostali len podpísané zmluvy ,ktoré bežia, každý
projekt sa skladá z troch položiek, doteraz to bolo len z dvoch, teraz sú špecifikované
presne, presuny sa urobili tak, ako požadovali poslanci
- p.p.Janiga – parkovisko pred CIZS chcel vysvetlenia, spevnené plochy – nebola podľa
neho vybratá najlepšia ponuka , je to premrštené, chce prísť pozrieť na podklady v stredu
16.12.2020
Uznesenie XVI/6A – schvaľuje sa
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
8
- za:
8
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania: 0
Uznesenie XVI/6A
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce Smolenice na roky 2021.
Uznesenie XVI/6B - na vedomie
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
8
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- za:
8
- je niekto proti: 0
- zdržal sa niekto hlasovania: 0
Uznesenie XVI/6B
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložený pozmeňujúci návrh rozpočtu Obce
Smolenice na roky 2022 a 2023.
Bod 7
Tento bod brali poslanci na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí 26. 11. 2020 uložilo starostovi obce prijať
opatrenia na odstránenie zisteného porušenia aktuálnej platnej právnej úpravy ako aj na
neopakovanie zistených nedostatkov, ako vyplynulo z upozornenia prokurátora v súvislosti s
rekonštrukciou CIZS. Starosta preto navrhuje nasledovné opatrenia:
- realizované úpravy projektu CIZS sa odporúčajú schváliť formou rozpočtových
opatrení odsúhlasených obecným zastupiteľstvom;
- v snahe predchádzať zisteným nedostatkom sa v budúcnosti bude uplatňovať dôsledné
dodržiavanie zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, schváleného
rozpočtu obce, uznesení obecného zastupiteľstva, akékoľvek zmeny v projektoch
a ich financovaní sa budú uskutočňovať v súlade so zásadami hospodárenia obce,
prípadné práce na viac a ich financovanie v rámci projektov sa budú realizovať
príslušnými rozpočtovými opatreniami so súhlasom obecného zastupiteľstva.
Na základe uvedených skutočností starosta predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie
nasledovné uznesenie:
Uznesenie XVI/7
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
berie na vedomie
opatrenia na odstránenie zisteného porušenia aktuálnej platnej právnej úpravy ako aj na
neopakovanie zistených nedostatkov, ako vyplynulo z upozornenia prokurátora v súvislosti s
rekonštrukciou CIZS z 11. 11. 2020 a uznesenia obecného zastupiteľstva č. XV/11 z 26. 11.
2020, ktoré spočívajú v skutočnosti, že:
- realizované úpravy projektu CIZS sa odporúčajú schváliť formou rozpočtových
opatrení odsúhlasených obecným zastupiteľstvom;
- v snahe predchádzať zisteným nedostatkom sa v budúcnosti bude uplatňovať dôsledné
dodržiavanie zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí, schváleného
rozpočtu obce, uznesení obecného zastupiteľstva, akékoľvek zmeny v projektoch
a ich financovaní sa budú uskutočňovať v súlade so zásadami hospodárenia obce,
prípadné práce naviac a ich financovanie v rámci projektov sa budú realizovať
príslušnými rozpočtovými opatreniami so súhlasom obecného zastupiteľstva.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
8
- za:
7
- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania: 1 - Galbová
Bod 8
Rôzne
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Nikto z poslancov nemal otázky ani pripomienky.
Bod 9
Diskusia
-

-

-

-

-

p. Denkócy – 25.6.2020 – bol naposledy na zasadnutí OZ, vyjadril sa k dvom bodom
z jeho diskusie z tohto stretnutia, pochválil zmenu znenia odpadov, ktoré sa uviedli
v ozname k zberu VKO, opakovane chce uviesť do budúcna, aby sa zverejňovali
miesta a časy umiestnia kontajnerov, vyslovil potrebu vybudovania zberného dvora,
pretože pri zbere objemného odpadu videl v kontajneroch veľa odpadu, ktorý by sa dal
ešte dotriediť, keby mala obec zberný dvor, vyjadril sa k plateniu za odpady –
prirovnal to k poistnej udalosti, keď potrebuje, odovzdá drobný stavebný odpad, keď
nie neodovzdá, hoci to platí v poplatku, tak je to v poriadku, skonštatoval, že na jar
neboli kontajnery, chcel vedieť dôvod prečo, podľa neho bolo dôležití o tom občanov
informovať,
upozornil, že žiadal o informáciu, či je nejaká dohoda s Lesy SR, š.p. OZ Smolenice
a Lošoncom o hospodárení – nedostal odpoveď, tak isto nedostali odpoveď na svoje
otázky p. Štrbka a p. Vajsáblová, podľa neho z diskusie s občanmi nič nie je následne
riešené. Opätovne žiada písomný zápis zo stretnutia v Orešanoch, kde sa rokovalo
o autobusových spojeniach, chce ho zaslať, prezenčná listina z tohto zasadnutia
nemusí byť. Konštatoval, že nebolo zachytené v zápise zo zasadnutia z diskusie veľa
vecí o ktorých diskutovali občania, je toho názoru, že by mal byť zvukový záznam
prepísaný podľa zvukového záznamu, že „ poslanec by mal robiť všetko pre občana“.
Ale on nemá dojem, že to tak v skutočnosti je. Poslanec p. Mráz, ako overovateľ
spomínanej zápisnice, to skontroluje a dá mu vedieť. Ďalej navrhol starostovi, aby
poslanci mali každí vlastný mikrofón, lebo v zvukovom zázname nie je niekedy
počuť, čo hovoria.
p.p.Petrovičová – sa vyjadrila k prirovnaniu p. Denkócyho k odpadu, nesúhlasí, že
odpad prirovnal k poistnej udalosti,
starosta skonštatoval, že aj v zákone je napísané, že povinnosťou každého tvorcu
odpadu, teda aj občana, ak vyprodukuje väčšie množstvo odpadu, je povinný tento na
svoje náklady zlikvidovať, so zberným dvorom sa ráta v budúcnosti, bude tam
pracovník, stále je to ale na zodpovednosti každého občana. Zvukový záznam sa robí
preto, aby boli zachytené a zdokumentované presne všetky skutočnosti zo zasadnutí,
preto sa nerobí doslovný zápis, ktorý by nemusel byť presný, na otázky p. Štrbku sa
začali riešiť v spolupráci s políciou,
kontrolór obce skonštatoval, že v zápise z posledného verejného zasadnutia sa
nedostalo, že upozornil na chránené vtáčie územie a to tam nebolo napísané. Cesta na
Jahodník – dostal zmluvu od starostu o poskytnutí grantu medzi TSK a obcou na
preštudovanie, získali sme podľa toho grant ,chce, aby poslanci o tom vedeli a vyjadril
názor, že zmluva mala byť v rozpočtovom opatrení. Starosta oboznámil poslancov, že
podpísal včera zmluvu /14.12.2020/, je to v riešení, obec požiadala o grant na cestu na
Jahodník, viac menej sa hľadali prostriedky na realizáciu cesty, je tam veľa otáznikov,
preto s tým „ešte nevyšiel von“, lebo nemá presné informácie, zavolali ho z VÚC na
podpis zmluvy, aby stíhali termín. Ako upozornil kontrolór obce, malo by sa to
zúčtovať do 15.12.2020, nie je to reálne možné, len to na žiadosť VÚC malo byť
podpísané starostom, dnes sa dala žiadosť, posun zúčtovania bude, a to do r. 2021,
doteraz nemá starosta informáciu technického riešenia samotnej realizácie, všetko
zašle Ing. Lančarič. Ďalší postup je, že my si u VÚC objednáme súťaž a okresná
správa ciest ako vlastník to zrealizuje, nevieme ani kedy budú pridelené finančné
prostriedky,
p.p. Petrovičová sa informovala, či môže obec finančné prostriedky vrátiť, keď sa to
nebude páčiť, starosta odpovedal, že je to možné, zo zmluvy nám žiadne finančné
záväzky nevyplývajú, chcela vedieť z čoho sa to bude financovať,
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-

-

-

-

-

-

p.p. Janiga – vyjadril pochybnosti o tomto projekte,
p.Baránek – 15-20 rokov sa pokúša zahájiť výstavbu pod zámkom, požiadal preto
o spoluprácu poslancov, investorov aj má, ide investor na obec a tu mu povedia, že sa
tu stavať nedá, potrebuje k tomu stanovisko od poslancov, predniesol celú genézu, dal
k nahliadnutiu dokumenty, OZ mu to už pred rokmi schválilo na zasadnutí a v ÚP
a teraz sa to neprenieslo do nového ÚP , prečítal návrh uznesenia, ktoré chce aby OZ
prijalo na zasadnutí,
starosta – požiadal p. Baránka o zaslanie návrhu uznesenia, poslanci si to musia
preštudovať, aby sa mohli vyjadriť k materiálu, dal možnosť vyjadriť sa aj poslancom
k uvedenému priamo na zasadnutí, p. Baránek oznámil poslancom, že je ochotný
priniesť všetky podklady kedykoľvek ho prizvú na rokovanie,
vyjadril sa k tomu len poslanec p. Janiga, ocenil snahu p.Baránka, je prekvapený
vývojom celej situácie, aj keď nešpecifikoval dôvody, toto rieši ÚPI, tým to je podľa
neho dostatočne ošetrené, preto podľa jeho názoru nemôžu dať vyjadrenie len tak,
lebo nemôžu zasahovať do ÚP,
Kontrolór – momentálne platí schválený ÚP a mal to pripomienkovať, keď sa
schvaľoval teraz platný ÚP, ktorý je legislatívne platný, navrhol, že ak to tam nie je,
musí dať žiadosť o zmenu ÚP, inak sa to nedá, bol členom komisie, ktorý schvaľovala
ÚP a všetky pripomienky boli spracované a bolo na ne odpovedané ,
P.p.Horník – bolo nám dokázané, že predchádzajúci ÚP nebol platný, musel sa urobiť
nový, prišlo k viacerým zmenám, keď dostane obec od neho žiadosť, bude to riešiť
komisia pre ÚPI , každý kto príde na úrad dostane ÚPI,
Starosta – budú sa zaoberať predloženými dokladmi p. Baránka.

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial im šťastné vianočné sviatky
a ukončil zasadnutie.
Písomné prílohy zápisnice:
Príloha č.1 - Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 3/2020
Príloha č.2 - Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 4/2020
Príloha č.3 - Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu 5/2020
Príloha č. 4- Stanovisko HK k Programovému rozpočtu obce Smolenice na roky 2021-2023
Prezenčná listina poslancov je písomnou prílohou tejto zápisnice na OcÚ.
Zvukový záznam je uložený na webovej stránke obce Smolenice ako príloha tejto zápisnice.
Použité skratky: p.p.–pani poslankyňa/ pán poslanec/ páni poslanci

FK – finančná komisia
HK – hlavný kontrolór
OZ – obecné zastupiteľstvo
VZ OZ – verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva
OcÚ – obecný úrad
ÚP – územný plán
ÚPI – územno plánovacia informácia

Anton Chrvala
starosta obce
V Smoleniciach, 15.12.2020
Zapísala: Alena Hirnerová
Overovateľ: Radoslav Horník
Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala.
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