
POZVÁNKA  na 

XXV. Verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, 

ktoré sa bude konať v utorok 28. júna 2022 o 18:00 hod.  v KD v Smoleniciach 

Program 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola  uznesení z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2021 

5. Schválenie Záverečného účtu za rok 2021 

6. Schválenie návrhu VZN o určovaní a zmenách  názvov ulíc a ver. priestranstiev  
7. Schválenie návrhu VZN, ktorým sa ruší VZN 49/2013  
8. Schválenie sadzobníka iných poplatkov  
9. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže pre lekáreň v CIZS  
10. Schválenie kúpy (prevod vlastníctva) k stavbám a) pozemok parc. č. 2474/37, ostatné plochy 

s výmerou 5666 m², b) SO-01 Stavba komunikácie, spevnené plochy a chodníky c)Verejné 
osvetlenie d) Dažďová kanalizácia; za cenu 1,- EUR vrátane DPH do majetku obce od spoločnosti 
KALDO-INVEST s.r.o. (IBV Za bránou) 

11. Dom seniorov kaštieľ Rockville  a) schválenie zriadenia vecného bremena v zmysle zmluvy 

o budúcej zmluve z 11. 10. 2021 a 3. 11. 2021 a  b) (schválenie spôsobu spôsob prevodu) kúpna 
zmluva na časti parcely vo vlastníctve obce Smolenice v zmysle zmluvy o budúcej zmluve z 11. 10. 

2021. 

12. Schválenie rozsahu výkonu starostu obce Smolenice pre volebné obdobie 2022-2026 

13. Schválenie počtu volebných obvodov 

14. Schválenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2022-2026 

15. Rozpočtové opatrenie RO .....Základná škola kanalizácia projekt 
16. Rozpočtové opatrenie  CIZS   

17. Rozpočtové opatrenie  Cyklotrasa  

18. Plán kontrol HK na 2. Polrok 

19. Návrh správy z fin. kontroly 

20.  Rôzne 

a) Schválenie dotácie Poľovné združenie 

b) Informácia nová zmluva Plyn výsledok verejného obstarávania 

c) Informácia z kontroly zo SIEA (KSD zníženie energetickej náročnosti budovy 

d) Informácia z kontroly Cyklotrasa Smolenice 

e) Návrh na prehodnotenie nájomnej zmluvy (Infotours) a zmena zmlúv na základe žiadostí pre 
podlahové plochy Treeclub a HavranPub) a iné 

f) Informácia o Verejnom prerokovaní Skládka Smutná II. zo dňa 27.6.2022 

g) Vzdanie sa členstva v Rade školy  Mgr. K. Sedláková (schválenie nového člena) 
h) OŠK múr – stanovisko poslancov k uvedenej problematike na základe sťažností  

21. Diskusia 

 


