
Zápisnica z I. zasadnutia komisie verejného poriadku, podnikania a regionálneho rozvoja   

_______________________________________________________________________ 

Prítomní: starostka obce, 2 poslanci, 5 členov komisie - podľa prezenčnej listiny 

Dátum konania: 09.01.2023 

Miesto konania :  Obecný úrad Smolenice 

 

Zasadnutie viedol poslanec OZ Smolenice: Rastislav Novák (predseda) 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Činnosť komisie  v roku 2023 

3. Rôzne 

Poslanec OZ Smolenice p. Rastislav Novák privítal prítomných a prečítal navrhovaný program 
I. zasadnutia komisie verejného poriadku, podnikania a regionálneho rozvoja. 

Na úvod privítal starostku obce Ing. Svetlanu Petrovičovú a poďakoval prítomným členom, že 
prijali členstvo v komisii. Oboznámil prítomných so Štatútom komisií obecného zastupiteľstva 
obce Smolenice. 

Predseda komisie vysvetlil koncepciu práce komisie, jej priority, oboznámil prítomných s úlohami 
komisie v oblastiach verejného poriadku, podnikateľských aktivitách a celkového rozvoja obce. 

Starostka obce Ing. Svetlana Petrovičová spolu s prítomnými skonštatovala, že obec je členom 
vo viacerých združeniach, ktoré prezentujú obec a podporujú  rozvoj rôznych aktivít v obci, 

pomáhajú rozvoju cestovného ruchu, podnikaniu. 

Obec Smolenice je členom v nasledovných združeniach: 

-Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice - ZMO 

-Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského kraja (CKF),  Trnava 

-Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu, Modra 

-Malokarpatské partnerstvo o.z., Kátlovce 

-Združenie Malokarpatská vínna cesta, Modra 

-Trnava Tourism, Trnava, Klaster Smolenice 



Mgr. Kudláč, bývalý člen komisie obchodu a  cestovného ruchu, informoval o aktivitách obce 
v oblasti cestovného ruchu v minulosti, ktoré reprezentovali obec Smolenice, napr. účasť obce  
na výstave cestovného ruchu v Bratislave - obec mala vyhradený spoločný priestor na 

prezentovanie s Včelcom s.r.o. a VÚC Trnava. Ďalej to bolo Brno a Praha. 

Členovia komisie pomenovali problémy obce v oblasti týkajúce sa parkovacích miest -

vybudovanie - hlavne pri kostole v Smoleniciach, na ul. Zámocká. 

Starostka obce vysvetlila zámer obce začať s parkovacou plochou na Ul. Zámocká smerom od 
križovatky na ľavej strane. 

Návrh na vyznačenie prechodu pre chodcov smer z Ul. Obrancov mieru na Štefana Baniča a 

pred firmou Včelco s.r.o - Ul. Továrenská. Návrh na umiestnenie spomaľovača  pri Tree Clube 

a vypracovanie štúdie na kruhový objazd pri stánku KPK, Ul. Štúrova, Trnavská, Komenského. 

Ďalej požiadavka na kamery na Ul. Trnavskej – vstup do obce Smolenice, Duršplatz -

zamedzenie nelegálnej skládky. 

Oprava plotu na cintoríne v Smoleniciach - drevené stĺpiky - p. Jakub Kumančík, ďalej otázka 
na možnosť zabezpečenia potravinami - pojazdná predajňa v časti Smolenická Nová Ves.  

Starostka obce Ing. Svetlana Petrovičová informovala o nutnosti WC pri OŠK Smolenice, smer 
na zámok, mobilný kontajner, ďalej o projekte na vodozádržné opatrenia pred kultúrnym 
domom a na ploche pri lekárni, nutnosti dobudovať kanalizáciu, zdroj vody vzhľadom na jej 

nedostatok, zveľadenie priestoru pred kultúrnym domom, umiestnenie fontánky a lavičiek 
v Pálffiho parku - rokovanie, ktoré bolo s pamiatkarmi. 

Predseda komisie p. Rastislav Novák informoval o nutnosti obnovy pamiatok - zvonica, stĺp  
hanby, zrealizovať tlač propagačného materiálu - následne jeho predaj v podnikateľských 
subjektoch,  a  poďakoval prítomným za účasť. 

 

                                                                  Rastislav Novák 

                                                                  predseda komisie,v.r. 

 

Zapísala: Mgr. Darina Vrtochová 

 


