
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 2/2019 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo dňa 5.marca 2019 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu 

Smolinské. 

 

Prítomní boli poslanci: 

Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák,  

ospravedlnení:  Jozef  Došek 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                              Jaroslava Okasová 

 

obecná kontrolórka: - Ing. Martina Ovečková 

hostia: 

(viď prezenčná listina – príloha č. 2/1) 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení   

5. Žiadosti a sťažnosti občanov 

- žiadosť Poľovníckeho združenia Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

Obce Smolinské v r. 2019 

- žiadosť Speváckeho zboru Záhoráci Smolinčané o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Obce Smolinské v r. 2019 

6. Schválenie podmienok vyhlásenia verejnej súťaže na predaj pozemku p.č. - 

parc. č. 754/2 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu číslo 1 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský privítal všetkých prítomných a zahájil  riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolinské . 

 

K bodu číslo 2 

 



Starosta obce Vladimír Smolinský prečítal prítomným návrh programu 

zasadnutia OZ, spýtal sa či majú poslanci k programu nejaké pripomienky alebo 

doplnenia. Nakoľko neboli žiadne pripomienky dal starosta obce za návrh 

programu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 2/1/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák,   

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 3 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský  navrhol za overovateľov zápisnice 

p. Daniela Kašáka  a p. Tibora Slováka, za zapisovateľku p. Janu Žákovú a dal o 

návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 2/2/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice  p. Daniela Kašáka a p. Tibora Slováka,  za zapisovateľku p. Janu 

Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 4 

 

Kontrolou uznesení prijatých na poslednom   zasadnutí obecného zastupiteľstva 

bolo zistené, že uznesenia č.1/1,2,8,10,11/2019 boli splnené a uznesenia 

č.1/3,4,5,6,7,9,12/2019  sú v plnení.  

 

K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 



 

- žiadosť Poľovníckeho združenia Smolinské  (viď príloha č. 2/2) 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské v r. 2019 v sume 330,- 

eur. 

 

Uznesenie  číslo 2/3/2019 

Poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské v r. 2019 vo výške 330,- eur pre Poľovnícke združenie Smolinské. 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

- žiadosť Speváckeho zboru Záhoráci Smolinčané  (viď príloha 2/3) o po 

poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské v r. 2019 v sume 700,- 

eur. 

 

Uznesenie  číslo 2/4/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne zamietli poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

Smolinské v r. 2019 pre Spevácky zbor Záhoráci Smolinčané. 

 

Hlasovanie: 

za - 0 poslancov 

proti  - 4 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Schválenie podmienok vyhlásenia verejnej súťaže na predaj pozemku p.č. - parc. 

č. 754/2. k.ú. Smolinské, orná pôda, o výmere 546m2 

 

Uznesenie  číslo 2/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo Smolinské schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1 

písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku  v katastrálnom 

území Smolinské, obec Smolinské, okres Senica: 



- pozemok registra „C“ - parc. č. 754/2, druh orná pôda, výmera 546 m2, 

zapísaný na LV č. 666 za nasledovných podmienok: 

- minimálna kúpna cena bude stanovená na sumu 6,06,- EUR za meter štvorcový 

pozemku, minimálna celková kúpna cena bude 3.308,76 EUR 

 

- zábezpeka do obchodnej verejnej súťaže bude stanovená na sumu 1.000,- 

EUR, pričom zábezpeka musí byť poukázaná na bankový účet obce najneskôr v 

posledný deň lehoty na podávanie návrhov, zábezpeka bude úspešnému 

uchádzačovi započítaná do kúpnej ceny a neúspešným uchádzačom bude 

zábezpeka vrátená v lehote do 14 dní po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže, 

v prípade zmarenia súťaže neuzatvorením kúpnej zmluvy alebo odstúpením od 

kúpnej zmluvy zo strany úspešného uchádzača sa finančná zábezpeka tomuto 

uchádzačovi nevracia  

 

- kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia 

ponúknutá kúpna cena a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý podal 

návrh s najvyššou ponúknutou cenou, 

- úspešný uchádzač bude povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu jednorazovou 

platbou v lehote do 5 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými 

stranami, kúpna cena musí byť uhradená pred podaním návrhu na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pričom návrh na vklad bude 

podávať obec a poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhrádza 

úspešný uchádzač, 

- ak úspešný uchádzač neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, má obec právo po 

predchádzajúcej písomnej výzve od kúpnej zmluvy odstúpiť; odstúpením od 

kúpnej zmluvy zmluva zanikne od počiatku, a to na základe písomného 

oznámenia o odstúpení, v prípade, že obec odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu, 

že úspešný uchádzač nezaplatil kúpnu cenu, zložená zábezpeka prepadne obci 

v celom rozsahu ako zmluvná pokuta, 

- do obchodnej verejnej súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude 

zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho uchádzač predloží po lehote určenej 

v podmienkach súťaže, 

- zo súťaže sa vylúči návrh uchádzača, na majetok ktorého prebieha exekučné 

konanie, bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté 

konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti navrhovateľovi pre 

nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo prebieha 



iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy, zo súťaže sa tiež 

vylúči návrh uchádzača, ktorý má akékoľvek splatné a neuhradené záväzky voči 

obci ako vyhlasovateľovi súťaže, 

 

- obec si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť 

alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk a tiež právo odmietnuť všetky 

predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, 

- uchádzač nemôže svoj predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty určenej na 

predkladanie návrhov, návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia 

lehoty na predkladanie návrhov s výnimkou opravy chýb v písaní a iných 

zrejmých nesprávností; obec je oprávnená vyzvať uchádzača na opravu alebo 

doplnenie návrhu, 

- uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na 

obchodnej verejnej súťaži. 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Diskusia: 

  

starosta obce p. Vladimír Smolinský: 

- ospravedlnil pre chorobu, pred poslancami,  predsedu 

Poľnohospodárskeho družstva Ing. Romana Ružičku, ktorý bol už viac 

krát pozvaný na zasadnutie OZ. Ing. Ružička prostredníctvom starostu 

obce pozval poslancov obce na prehliadku bioplynovej stanice, kde im 

zodpovie na  všetky ich otázky 

- poslanci si dohodnú termín a pôjdu pozrieť na bioplynku  a vydiskutujú si 

svoje otázky 

  

informoval poslancov: 

 

- o tom že bol minulý týždeň na jednaní na obecnom úrade Smolinské Ing. 

Jurkovič z povodia Moravy a znovu mu bola tlmočená požiadavka p. 

poslanca Došeka, na vyčistenie a úpravu brehov potoka za p. Došekom, 



na čo Ing. Jurkovič povedal že na tento rok nie je čistenie potoka 

v Smolinskom zahrnuté do plánu. Vedia o tom, avšak riešia havarijné 

situácie, čo sa určite netýka potoka za p. Došekom 

 

- o tom že zatiaľ budú pozastavené všetky práce s obecným traktorom, 

nakoľko traktor je veľmi starý a neprešiel technickou kontrolou, v rámci 

možností sa odstraňujú nedostatky na traktore a je objednaný nový termín 

na technickú kontrolu koncom marca   

 

- oslovil som firmu Bau Cargo, ktorá v súťaži vyhrala opravu domu smútku 

v Smolinskom, avšak nakoľko projekty na eurofondy boli podávané pred 

viac ako dvomi rokmi a až teraz boli úspešne vyhodnotené, firma nemá 

zaradenú opravu nášho domu smútku do plánu na rok 2019, takže to 

najprv musia nejako poriešiť a do dvoch mesiacov sa nám ozvú 

 

- o zámere odkúpiť od Rimskokatolíckej cirkvy pozemok na ktorom je 

cesta na „pusté“, geodet bol cestu zamerať, po vyhotovení geometrického 

plánu bude v programe ďalšieho zastupiteľstva na schválenie kúpa 

uvedeného pozemku 

 

účtovníčka obce p. Okasová informovala poslancov OZ o 1. rozpočtovom 

opatrení obce (viď príloha 2/4)  

 

poslanec p. Slovák pripomenul že sa musia dokončiť projekty a povolenia na 

žumpu a parkovacie plochy pri novostavenej bytovke, tiež by sa už malo riešiť 

aké budú podmienky na prideľovanie bytov 

 

poslanec p. Kurc informoval prítomných o tom že prebehlo v ZŠ s MŠ nové 

volenie „Rady škole“ , ktoré je podľa neho neplatné, kde škola nerešpektovala 

zákon, volila sa nová rada školy, ktorá mala mať funkčné obdobie až do 

septembra 2019 a vyhodili z rady školy zástupkyne rodičov, ktoré roky v rade 

pracovali na maximum.  Svojvoľne znížili počet členov rady školy z 11 na 7, 

všetko viedla a organizovala p. Kucharičová, ktorá ako zástupkyňa ZŠ s MŠ 

nemá byť ani prítomná na rade školy, rozhodovala o tom čo kto bude robiť........ 

Zo zákona je povinný zriaďovateľ vyzvať ZŠ s MŠ aby v lehote 30 dní vykonala 

nové voľby do Rady školy. 

 

- na čo starosta obce p. Smolinský reagoval, že zistí stav veci a dôvody 

prečo bola volená nová rada školy  

 

 

 



K bodu číslo 8 

 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva Obce Smolinské ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

 

Daniel Kašák                   .................................................... 

 

 

 

Tibor Slovák                    ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                       starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


