Zápisnica

z XXIV. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice
konaného dňa 12. apríla 2022
Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach
Zasadnutie sa konalo za prítomnosti verejnosti, za prísneho dodržania požiadaviek hlavného
hygienika SR. Prítomní mali respirátory, 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 4.
Prítomní: starosta obce, 9 poslancov OZ, právnik Mgr. Petráš
Ospravedlnení poslanci: p.p. Horník, Lančarič, kontrolór obce p. Lengyel
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho VZ OZ
Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 2022-2024
Schválenie Programového rozpočtu obce Smolenice na roky 2022-2024
Schválenie VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených Obcou Smolenice
7. Schválenie VZN o spôsobe číslovania stavieb na území Obce Smolenice
8. Schválenie VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území
Obce Smolenice
9. Schválenie dotácií z rozpočtu obce
10. Schválenie spôsobu prenájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku – lekáreň
(verejná obchodná súťaž)
11. Schválenie spôsobu prenájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku –
ambulancie (dôvod hodný osobitného zreteľa)
12. Rôzne
13.Diskusia
Starosta informoval, že bod 10 a 11 boli doplnené do rokovania, z dôvodov dodržania
termínov a ešte sa spracovávali do dnešného dňa.
Predložil na schválenie program zasadnutia v znení tak ako ho prečítal.
Diskusia poslancov k predloženému programu:
- p.p. Radková – nechce aby sa o bodoch, o ktorých sa nehovorilo na pracovnom zasadnutí
hlasovalo,

- p.p. - Janiga, požadoval vysvetliť, o aké termíny ide v prípade bodov 10 a 11
- p. Petráš - vysvetlil k termínom v bode 11 a 12, že na základe dotačných zmlúv musia byť
dodržané stanovené termíny, keďže ide o prenájom a to sa musí schvaľovať vo viacerých
krokoch, aby sa dodržali zásady hospodárenia, kým sa začala rekonštrukcia budovy, boli
podpísané zmluvy o partnerstve s lekármi, čo bolo podmienkou dotácie, schvaľuje sa
v podstate len spôsob, ešte sa budú musieť schváliť podmienky verejnej obchodnej súťaže,
podmienky starosta pošle poslancom, p.p. Holkovič – skonštatoval, že na tomto zasadnutí
budú poslanci schvaľovať len zámer a nič konkrétne a povinné zmluvy o partnerstve majú
lekári už podpísané,
- p.p. Štibraná – zaujímala sa, o aké termíny ide, starosta jej vysvetlil postup, ktorý treba
dodržať pred otvorením, otvorenie je plánované na máj 2022, sa pýtala, či schvaľujú teda len
spôsob,
- p.p. Radková následne stiahla svoj návrh o vyradení bodov 10 a 11
Starosta dal hlasovať o predloženom programe.
Výsledky hlasovania:
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za :
9
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie XXIV/1
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program XXIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Smoleniciach dňa 12. apríla 2022.
Bod 2
Voľba návrhovej komisie
Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení:
predseda:
Repa Ondrej
člen:
Júlia Rakovská
overovateľ zápisnice: Radko Mráz
zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová
Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za :
9
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie XXIV/2
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje, aby návrhová komisia pracovala v uvedenom zložení.
Bod 3
Kontrola uznesení z predchádzajúcich VZ OZ
Tento bod brali poslanci na vedomie.
-

Na minulom zasadnutí OZ schválilo predĺženie platnosti PHSR. Na základe toho bola
podpísaná zmluva na prípravu a vyhotovenie nového plánu PHSR na roky 2022-2027.
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-

-

-

Stanovisko k §5 občianskeho zákonníka – starosta požiadal Mgr. Petráša, aby prečítal
stanovisko k §5 , následne starosta prečítal mail, ktorý poslala Obchodná inšpekcia
dnes, 12.4.2022 k problematike šíriaceho sa zápachu z Chemolaku, a.s.,
p.p. Janiga – chcel vedieť, či má obec informácie o dôsledok neustáleho šírenia
zápachu na zdravie obyvateľov a aké je to nebezpečné, rozmýšľa o podnete na súd
s návrhom na predbežné opatrenie na zastavenie prevádzky, pretože je to zdĺhavý
proces a ľudia sú ohrození na zdraví,
starosta preverí, či je známe, aké dôsledky to má v súčasnosti na zdravie obyvateľov,
starosta informoval, že ostatné pripomienky občanov sa budú riešiť postupne,
nakoľko až dnes sa bude schvaľovať rozpočet obce na rok 2022.

Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za :
9
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie XXIV/3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich VZ
OZ.

Bod 4
Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 2022-2024
Tento bod brali poslanci na vedomie. Všetci ho dostali emailom.
Nakoľko sa kontrolór ospravedlnil, stanovisko kontrolóra prečítal starosta obce.
Starosta navrhol poslancom, aby prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie XXIV /4
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice
a/ prerokovalo Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 2022-2024,
b/ berie na vedomie Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 2022-2024.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za :
9
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie XXIV /4
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice:
a/ prerokovalo Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 2022-2024,
b/ berie na vedomie Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 2022-2024.
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Bod 5
Schválenie Programového rozpočtu obce Smolenice na roky 2022-2024
Návrh rozpočtu bol po vzájomnej dohode pripravený a zverejnený na úradnej tabuli obce
Smolenice, webovom sídle obce a taktiež ho poslanci obdržali emailom.
- p.p. Petrovičová predložila návrh na úpravu Programového rozpočtu obce Smolenice
na roky 2022-2024.
Návrh je písomnou prílohou č. 3 tejto zápisnice.
Starosta dal hlasovať o upravenom návrhu Programového rozpočtu na roky 2022-2024.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za :
9
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie XXIV/5 A
Obecné zastupiteľstvo schválilo pozmeňovací návrh v znení ako bolo prečítané.
Potom dal starosta hlasovať za návrh Programového rozpočtu obce Smolenice na roky 20222024 aj so schválenou zmenou.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za :
9
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie XXIV/5 B
Obecné zastupiteľstvo schválilo Programový rozpočet obce Smolenice na roky 2022-2024
so schválenou zmenou.
Bod 6
Schválenie návrhu VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených Obcou Smolenice
Starosta predložil poslancom návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach
zriadených Obcou Smolenice, a to z dôvodu zmeny legislatívy.
Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce a na webe, a to 16. 3.
2021, čím bola zachovaná potrebná 15 dňová lehota. K predloženému návrhu VZN neboli
uplatnené zo strany fyzických a právnických osôb nijaké pripomienky.
Vzhľadom na skutočnosť, že k schvaľovaniu návrhu VZN došlo až v tomto čase, je potrebné
zmeniť ustanovenie čl. 5 návrhu, preto starosta navrhol zmenu čl. 5 nasledovne:
„Dotácie poskytnuté príjemcovi v mesiaci január až apríl 2022 sa považujú za dotácie
poskytnuté podľa tohto VZN. V prípade, ak príjemcovi nebola v mesiaci január až apríl 2022
poskytnutá dotácia v zodpovedajúcej výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný
kalendárny rok 2022, poskytne Obec Smolenice príjemcovi podľa článku 2 dotáciu vo výške
určenej podľa článku 4 najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tohto VZN. V prípade, ak
príjemcovi bola za mesiac január až apríl 2022 poskytnutú dotácia v nižšej výške, než mu
prináleží podľa článku 4 tohto VZN, Obec Smolenice poskytne príjemcovi rozdiel medzi
poskytnutou výškou dotácie v mesiaci január až apríl 2022 a výškou dotácie určenou na
mesiac január až apríl 2022 podľa článku 4 tohto VZN najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti
tohto VZN.“
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Starosta dal hlasovať o zmene.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za :
9
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie XXIV/6A
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
schvaľuje
návrh na zmenu predloženého návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje
výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských
zariadeniach zriadených Obcou Smolenice, a to tak, že čl. 5 predloženého návrhu znie:
„Dotácie poskytnuté príjemcovi v mesiaci január až apríl 2022 sa považujú za dotácie
poskytnuté podľa tohto VZN. V prípade, ak príjemcovi nebola v mesiaci január až apríl 2022
poskytnutá dotácia v zodpovedajúcej výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný
kalendárny rok 2022, poskytne Obec Smolenice príjemcovi podľa článku 2 dotáciu vo výške
určenej podľa článku 4 najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tohto VZN. V prípade, ak
príjemcovi bola za mesiac január až apríl 2022 poskytnutú dotácia v nižšej výške, než mu
prináleží podľa článku 4 tohto VZN, Obec Smolenice poskytne príjemcovi rozdiel medzi
poskytnutou výškou dotácie v mesiaci január až apríl 2022 a výškou dotácie určenou na
mesiac január až apríl 2022 podľa článku 4 tohto VZN najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti
tohto VZN.“
Na základe schválenia zmeny starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu
VZN ako o celku a prijalo nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
schvaľuje
návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených Obcou Smolenice
v predloženom znení spolu s prijatou zmenou.
Starosta dal hlasovať.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za :
9
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie XXIV/6B
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 89/2022, ktorým sa určuje výška dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených
Obcou Smolenice v predloženom znení spolu s prijatou zmenou.
Bod 7
Schválenie návrhu VZN o spôsobe číslovania stavieb na území Obce Smolenice
Starosta predložil poslancom návrh všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe číslovania
stavieb na území Obce Smolenice.
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Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce a na webe, a to 16. 3.
2022, čím bola zachovaná potrebná 15 dňová lehota. K predloženému návrhu VZN neboli
uplatnené zo strany fyzických a právnických osôb nijaké pripomienky.
Na základe uvedeného starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné
uznesenie:
Uznesenie XXIV/7
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
schvaľuje
návrh všeobecne záväzného nariadenia o spôsobe číslovania stavieb na území Obce
Smolenice v predloženom znení.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za :
9
- proti:
0
- zdržal sa:
0
Uznesenie XXIV/7
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh VZN č. 88/2022 o spôsobe číslovania stavieb na území
Obce Smolenice v predloženom znení.
Bod 8
Schválenie návrhu VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na
území Obce Smolenice
Starosta predložil poslancom návrh všeobecne záväzného nariadenia o určovaní a zmenách
názvov ulíc a verejných priestranstiev na území Obce Smolenice.
Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce a na webe, a to 16. 3.
2022, čím bola zachovaná potrebná 15 dňová lehota. K predloženému návrhu VZN neboli
uplatnené zo strany fyzických a právnických osôb nijaké pripomienky.
Na základe uvedeného starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné
uznesenie:
Uznesenie XXIV/8
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
schvaľuje
návrh všeobecne záväzného nariadenia o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných
priestranstiev na území Obce Smolenice v predloženom znení.
Diskusia poslancov:
- p.p. Radková – má pozmeňujúci návrh, navrhla názvy, a to na ul. Jozefa Pálffyho, ktorý
urobil veľa pre obec, hlavne pre jej hospodársky rast a ul. Šándora Kotlána, ktorý pochádza
z našej obce, narodil sa tu, bol významný spisovateľ, lekár, učenec, ... .
- starosta upozornil na dodržanie zákona o spisovnom jazyku, a požiadal poslankyňu
Radkovú, nech určí konkrétne, ktorú z ulíc navrhuje pomenovať akým názvom,
- p.p. Radková - miesto Sládkovičova navrhuje Pálffyho a miesto Hollého ul. Šándora
Kotlána
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- p.p. Repa – jeho názor, aj v iných mestách názvy ulíc na seba paralelne nadväzujú, preto bol
aj návrh na ul. Hollého a Sládkoviča, pretože v danej lokalite sú už pomenované ulice podľa
spisovateľoch, ul. Pálffyho sa hodí podľa neho skôr pod zámok,
- p.p. Holkovič – viac menej súhlasí aj s p.p. Radkovou, ale vyjadril názor, že súhlasí
s pôvodným návrhom, na ktorom sa dohodli poslanci na pracovnom zasadnutí
- p.Petráš – upozornil na zákon o štátnom jazyku pri návrhoch na názvy ulíc.
Starosta dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu:
- pôvodne ul. Hollého na ulicu Alexandra Kotlána
- Sládkovičova na ulicu Jozefa Pálffyho
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za: 4 – Štibraná, Janiga, Radková, Petrovičová
- je niekto proti: 4 – Holkovič, Mráz, Galbová, Repa
- zdržal sa niekto hlasovania: 1 – Rakovská
Uznesenie XXIV/8A
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice neschvaľuje návrh p.p. Radkovej.
Starosta dal hlasovať o pôvodnom návrhu názvu ulíc Sládkovičova a Hollého.
Výsledky hlasovania:
- prítomní:
9
- za: 5 – Mráz, Holkovič, Repa, Rakovská, Galbová
- je niekto proti: 2 - Štibraná, Radková
- zdržal sa niekto hlasovania: 2 – Janiga, Petrovičová
Uznesenie XXIV/8B
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice neschvaľuje Návrh všeobecne záväzného nariadenia
o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území Obce Smolenice
v pôvodne predloženom znení.
Bod 9
Schválenie dotácií z rozpočtu obce
Ako prvé prečítal starosta dôvodovú správu k dotáciám a následne uznesenie:
Dôvodová správa je písomnou prílohou č. 4 tejto zápisnice.
Navrhujem, aby ste prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie XXIV/9
I. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na rozdelenie dotácií poskytovaných
organizáciám z rozpočtu obce Smolenice pre rok 2022.
II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh
A) na rozdelenie dotácií do pre rok 2022 z rozpočtu obce Smolenice
B) na rozpočtové opatrenie č.1/2022 - presuny financií v rámci schválených dotácií
medzi jednotlivými programami rozpočtu obce.
Diskusia:
- p.p. Petrovičová –informovala o spolupodieľaní sa futbalového klubu na financovaní
kosačky, ktorá bola schválená v r. 2021, vo výške 2000,- EUR budú z ich strany použité na
spolufinancovanie, treba urobiť zmluvu zníženú o danú čiastku a urobiť presun v rozpočte.
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Výsledky hlasovania
- prítomní:
- za:
- je niekto proti:
- zdržal sa niekto hlasovania:

9
9
0
0

Uznesenie XXIV/9
I. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na rozdelenie dotácií poskytovaných
organizáciám z rozpočtu obce Smolenice pre rok 2022.
II. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh
A) na rozdelenie dotácií do pre rok 2022 z rozpočtu obce Smolenice
B) na rozpočtové opatrenie č.1/2022 - presuny financií v rámci schválených dotácií
medzi jednotlivými programami rozpočtu obce.
Bod 10
Schválenie spôsobu prenájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku – lekáreň
(verejná obchodná súťaž)
Starosta informoval poslancov o nutnosti schválenia spôsobu prenájmu priestorov
v zdravotnom stredisku, v ktorých sa má nachádzať lekáreň. Podľa zákona o majetku obcí do
úvahy prichádzajú 3 spôsoby, akým je možné priestor prenajať, a to dobrovoľnou dražbou,
verejnou obchodnou súťažou alebo priamym prenájmom.
Navrhol ako najtransparentnejšiu a najefektívnejšiu cestu prenájom priestorov na základe
verejnej obchodnej súťaže.
Na základe uvedeného navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie:
Uznesenie XXIV/10
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
A.

schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Smolenice, a to nebytových priestorov v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
určenej podľa projektu pre verejnú lekáreň, a to formou verejnej obchodnej súťaže.

B.

ukladá

starostovi obec, aby predložil obecnému zastupiteľstvu podmienky verejnej obchodnej
súťaže na prenájom nebytových priestorov podľa bodu A tohto uznesenia.
Diskusia:
- Petrovičová – navrhla starostovi, aby pripravil na ďalšie zasadnutie termíny, časový
harmonogram, aby neboli pri hlasovaní v časovej tiesni
Výsledky hlasovania
- prítomní:
- za:

9
9
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- je niekto proti:
0
- zdržal sa niekto hlasovania: 0
Uznesenie XXIV/10
Obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob prenájmu nebytových priestorov v zdravotnom
stredisku – lekáreň formou verejnej súťaže podľa bodov A, B.
Bod 11
Schválenie spôsobu prenájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku –
ambulancie (dôvod hodný osobitného zreteľa)
Starosta informoval že je nutné schváliť aj spôsob prenájmu priestorov v zdravotnom
stredisku, v ktorých budú ambulancie. Keďže v rámci projekt rekonštrukcie sa vyžadovalo
zabezpečenie súhlasu jestvujúcich ambulancií s pôsobením v nových zrekonštruovaných
priestoroch, pričom na tento účel bola s predmetnými ambulanciami uzavretá zmluva
o partnerstve, starosta navrhol, aby sa predmetné priestory prenajali z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva v tej skutočnosti, že ide o poskytovanie
zdravotnej starostlivosti na území obce, čím sa zlepšuje kvalita života na území obce.
Na základe uvedeného starosta navrhol, aby
uznesenie:

obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné

Uznesenie XXIV/11
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
A.

schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Smolenice, a to nebytových priestorov v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
určenej podľa projektu pre jednotlivé ambulancie a to ako prenájom nehnuteľného
majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva
v skutočnosti, že záujemcovia o prenájom prevádzkujú ambulancie poskytujúce
zdravotnú starostlivosť, čím sa zvyšuje kvalita života v obci.
B.

ukladá

starostovi obec, aby zverejnil zámer prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného
zreteľa podľa príslušných zákonných predpisov a predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na
schválenie prenájmu majetku obce na záujemcov.
Diskusia:
- p.p. Petrovičová – informovala sa na zmluvy o partnerstve, či sa dajú pozrieť, požiadala
starostu o priblíženie týchto zmlúv,
- starosta – zmluva o partnerstve s lekármi nerieši výšku prenájmov, tieto zmluvy sa
podpisovali už pri projektovom zámere, čo bolo podmienkou realizovania projektu, zaväzujú
lekárov, že musia nastúpiť do tohto zdravotného zariadenia, slúžia ako poistka pre
ministerstvo zdravotníctva, že priestory naplníme , o zmluvách za prenájom sa bude
schvaľovať obecným zastupiteľstvom,
- p. Petráš - vysvetlil, prečo sa schvaľuje zámer spôsobu „Osobitný zreteľ“
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- p.p. Radková – chcela vedieť, čo ak lekári nebudú súhlasiť s výškou prenájmu, p. Petráš –
musia sa na výške dohodnúť poslanci, ak lekár nebude súhlasiť, musí za seba zabezpečiť
náhradu, p.p. Radkova – informovala sa, čo presne znamená stacionár, akú bude plniť
funkciu,
- starosta – ešte nie je presne definované, ale stacionár bude pod správou obce.
Výsledky hlasovania
- prítomní:
- za:
- je niekto proti:
- zdržal sa niekto hlasovania:

9
9
0
0

Uznesenie XXIV/11
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice
A. s c h v a ľ u j e
v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce
Smolenice, a to nebytových priestorov v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
určenej podľa projektu pre jednotlivé ambulancie a to ako prenájom nehnuteľného
majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva
v skutočnosti, že záujemcovia o prenájom prevádzkujú ambulancie poskytujúce
zdravotnú starostlivosť, čím sa zvyšuje kvalita života v obci.
B.

ukladá

starostovi obec, aby zverejnil zámer prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného
zreteľa podľa príslušných zákonných predpisov a predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na
schválenie prenájmu majetku obce na záujemcov

Bod 12
Rôzne
- p.p. Petrovičová – v r. 2012 ako členka združenia rodičov získala grand na vybudovanie
detského ihriska v Smolenickej Novej Vsi za KSD, odvtedy boli doplnené len dve hojdačky,
združenie chce 23.- 24.4.2022 urobiť brigádu a obnoviť zariadenie na ihrisku,
- p.p. Holkovič – navrhol, aby sa vyberalo parkovného aj na ostatných uliciach v obci, nielen
pri kostole, pretože v obci hlavne v čase víkendu a sviatkov parkuje veľké množstvo
návštevníkov svoje motorové vozidlá, ale až po označení parkovacích miest, chce k tomu
vyjadrenie kontrolóra a právnika, zároveň oboznámil o spoločnej akcii OZ Karpatoš. Toto
podujatie sa konalo v areáli zámku a bolo zamerané pre deti. Výšia vyzbieraného vstupného
bola 3680,-€, išlo o charitatívnu akciu a financie budú použité v spolupráci so ZMOS pre
Ukrajinu.
- p.p. Petrovičová – vyjadrila sa k návrhu p. Holkoviča o parkovaní, navrhuje následne na to
aj úpravu VZN, miesta na parkovanie už fyzicky existujú z grantov v súvislosti s Molpírom,
- starosta - rokoval v tejto veci s dopravným inšpektorátom,
- právnik – upozornil, že musia byť zvislé dopravné značenia so súhlasom dopravného
inšpektorátu,
- p.p.Radková – informovala sa, či sa neuvažuje o pozdĺžnom parkovaní na ul. pod Molpírom,
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- p. p. Galbová – či sa riešila križovatka pri zmrzline – starosta oslovil cestárov na Bukovej,
aby označili cestu, ale sa zmenil zákon o parkovaní a aj pôvodné označenie nebude už
vyhovujúce,
- p.p. Galbová – prechod do školy sa jej zdá byť nebezpečný, taktiež navrhuje odstrániť
kamene na trávnikoch pri ceste, ktoré tam umiestnili občania, ohrozujú bezpečnosť premávky,
- p.p. Holkovič – pri zmrzline bude problém dovtedy, kým tam bude zmrzlina, križovatka
dolu pri škole – podľa neho je jediné riešenie kruhový objazd,
- p.p. Repa – má za to, že občania Smoleníc by mali byť zvýhodnení pri parkovaní, starosta –
občania budú mať parkovanie zdarma po nahlásení ŠPZ, Petrovičová – konštatovala, že len
občania, ktorí majú v obci trvalý pobyt,
- starosta – oboznámil prítomných, že 23.4.2022 o 14,00 hod. bude v KD Smolenice akcia
„Meteorit Smolenice a iné poklady“ a pozval všetkých občanov na túto akciu.
Bod 13
Diskusia
- p. Knap - navrhol obnoviť značenie prechodov – starosta konštatoval, že ide o cesty II.
a III. Triedy, ktoré spadajú pod vyšší územný celok, podá podnet na ich obnovu, a taktiež na
doplnenie značiek v obci,
- p. Knap – na multifunkčnom ihrisku v základnej škole je odtrhnutá ističová stena – starosta
je o tom informovaný, nejde tam elektrika, z bezpečnostných dôvodov je to odtavené od el.
energie, obec urobí nápravu,
- p. Knap – školník použil svoje motorové vozidlo na chodníku v areáli základnej školy, treba
ho na to upozorniť, aby neohrozoval deti – starosta upozorní na to riaditeľku školy, aby ho
ako priama nadriadená upozornila,
-p. Boledovič – či obec neuvažuje o smerových tabuliach v obci, – starosta – uvažuje sa
o tom, na tento rok bola v rozpočte pôvodne plánovaná aj takáto položka, preverí to, je už na
to urobený aj projekt.
Starosta ukončil diskusiu.
Presné znenie diskusie sa nachádza na zvukovom zázname.
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
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

KSD – kultúrno-spoločenský dom
PHSR - Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Písomné prílohy:
1. Stanovisko k §5 občianskeho zákonníka
2. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu 2022-2024

3. Návrh na úpravu Programového rozpočtu obce na roky 2022-2024
4. Dôvodovú správu k dotáciám

Anton Chrvala
starosta obce
v.r.
V Smoleniciach, 12.4.2022
Zapísala: Alena Hirnerová
Overovateľ: Radko Mráz
Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala.
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