
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 3/2019 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo dňa 2.apríla 2019 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu 

Smolinské. 

 

Prítomní boli poslanci: 

Jozef Došek, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák,  

ospravedlnení:  Daniel Kašák 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               

 

obecná kontrolórka: - Ing. Martina Ovečková 

hostia: 

(viď prezenčná listina – príloha č. 3/1) 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení   

5. Žiadosti a sťažnosti občanov 

- žiadosť Jozefa Došeka a manželky Paulíny o zámenu pozemkov 

6. Schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Smolinské na 

obdobie rokov 2019-2023“ 

7. Diskusia 

- oboznámenie s možnosťou vysporiadať „kúpalisko“ 

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. 



Nakoľko neboli žiadne pripomienky dal starosta obce za návrh programu 

hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 3/1/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek, 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. Jozefa Došeka  a Ing. Stanislava Maderiča, za zapisovateľku p. Janu Žákovú a 

dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 3/2/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Jozefa Došeka  a Ing. Stanislava Maderiča ,  za zapisovateľku p. 

Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek, 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 všetky uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OZ boli 

splnené . 

 

K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 



- žiadosť Jozefa Došeka a manželky Paulíny  o zámenu pozemkov (viď 

príloha č. 3/2) zameraním pozemkov manželov Došekových sa zistilo, že 

niektoré časti z parciel od cesty na ktorých stojí rodinný dom Došekových 

je vo vlastníctve obce Smolinské a naopak v uličke (z boku rodinného 

domu) je časť pozemku, ktorý sa využíva ako cesta a je vo vlastníctve 

manželov Došekových . 

 

Uznesenie  číslo 3/3/2019 

Poslanci OZ jednohlasne schválili zámer zameniť časti pozemkov: diel č. 6 

z parc.č. 481/3, vo výmere 23m2, diel 7 z parc.č. 481/6 vo výmere 2m2, vo 

vlastníctve Obce Smolinské  za diel č. 5 z parc.č. 507/4 vo výmere 21m2, 

vytvorené „Geometrickým plánom č. 007/2019, zo dňa 17.01.2019,  overeného 

Okresným úradom Senica, katastrálny odbor, Ing. Tomášom Blanárikom, dňa 

19.02.2019 pod číslom 50/2019. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade 

žiadosti žiadateľov o zámenu Jozefa Došeka a manželky Paulíny, Smolinské 377 

ide v zmysle ustanovenia § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 138/1991 o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže 

žiadatelia si vysporiadavajú pozemok pod rodinným domom na účel súvisiaci 

s bývaním, žiadatelia pozemok dlhodobo v dobrej viere užívajú, vzhľadom na 

charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok 

prejavil relevantný záujem iný záujemca, obec tento pozemok nevyužíva pre 

svoje potreby a zámenou sa zosúladí právny stav so stavom skutočným, tak ako 

sa pozemky v lokalite dlhodobo užívajú. 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Schválenie „Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Smolinské na obdobie 

rokov 2019-2023“ 

 

starosta obce prečítal poslancom obce návrh „Komunitného plánu sociálnych 

služieb Obce Smolinské“ na obdobie rokov 2019- 2023 (viď príloha č.3/3) 

 

 

 



Uznesenie  číslo 3/4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo Smolinské jednohlasne schvaľuje „Komunitný plán 

sociálnych služieb Obce Smolinské na obdobie rokov 2019-2023“  

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Diskusia: 

 

poslanci OZ sa vrátili k návrhu na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka 

Slovensko, a.s. (viď príloha 1/8) a prijali 

 

Uznesenie  číslo 3/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo Smolinské jednohlasne schvaľuje  odpredaj 10ks akcií 

spoločnosti  Prima banka Slovensko a.s.  IČO:31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 

010 11 Žilina, za kúpnu cenu 5700,- eur, kde  menovitá hodnota jednej akcie je  

399,- eur a kúpna cena jednej akcie je 570,-eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

starosta obce p. Vladimír Smolinský informoval poslancov: 

  o pokračujúcich prácach na výstavbe bytovky – je urobená strecha, okna, 

zateplenie, rozvody elektriny a vody, robia sa omietky a prípravné práce 

na kúrenie. Treba doriešiť vjazd na bytovku, nakoľko nemôžu byť veľa 

seba dva vjazdy na štátnu cestu, jeden na bytovku a druhý na IBV-čku. 

Bolo by vhodné vybudovať vjazd na IBV, ktorý bude slúžiť aj pre 

obyvateľov bytovky. 

 

- p. poslanec Došek sa bol pozrieť na bytovke : treba  zaizolovať 

vodovodnú prípojku, jednoduchšie bude sa napojiť na existujúci 

vybudovaný vodovod na IBV za školou, taktiež keď sa stihne do 

kolaudácie bytovky urobiť elektrina na IBV za školou bolo by dobré 



napojiť sa na ňu a nemusí sa podkopávať cesta, ušetria sa nemalé finančné 

prostriedky obce, 

- treba aby p. starosta zistil, čo všetko je potrebné ku kolaudácii na IBV za 

školou, v akom stave má byť pri kolaudácii cesta, či treba mať zhotovenú 

dažďovú kanalizáciu, chodníky ......... 

- pri kríži, pred domom p. starostu sa nausádzal piesok na ceste, pri 

prechádzaní cez cestu, hlavne keď naprší chodia občania po blate, treba to 

odstrániť, upozornili mňa na to viacerí občania 

 

 na čo starosta informoval poslancov OZ o tom, že by sa do 6 týždňov 

malo na IBV za školou, začať s realizovaním elektrického vedenia, boli tu 

zo ZSE, prebrali si stavenisko, cesty sme podľa ZSE spevnili kameňom, 

sú postačujúce tak sa môže začať s prácami   

 

 ZŠ s MŠ v 9/2019 vyhlási riadne voľby do rady školy 

 bol zameraný pozemok pod cestou na pusté, ktorý je vo vlastníctve 

Rímsko-katolíckej cirkvi Smolinské, čaká sa na odsúhlasenie 

geometrického plánu a spísanie kúpnej zmluvy 

 starosta sa bol pozrieť na bioplynnej stanici, „ja som žiadny zápach 

necítil“, je potrebné aby si poslanci dohodli termín stretnutia s predsedom 

poľnohospodárskeho družstva a išli sa aj oni pozrieť na bioplynnú stanicu 

 o možnostiach ako vysporiadať bývalé „kúpalisko“ – bude to veľmi 

problematické, je tam veľmi veľa vlastníkov, veľa ich je neprededených, 

bude to beh na dlhé trate ale pokúsim sa o odkúpenie čo najväčšieho 

množstva podielov 

 

p. poslanec Došek mal pripomienku k uzneseniu o neschválení finančnej 

dotácie pre Spevácky zbor Záhoráci Smolinčané, všetkým ostatným 

organizáciám sa dotácia schválila, kynologický klub má aj za jedno euro 

prenajatý obecný pozemok a dostal aj dotáciu a Záhoráci Smolinčané, ktorí 

našu obec reprezentujú nedostali nič. Zbor sa rozrástol a potrebovali by nové 

kroje 

 

- na čo mu ostatní poslanci pripomenuli, že minulý rok sa dohodlo, že sa 

Záhorákom Smolinčanom mimoriadne  zakúpia kroje v hodnote 3.000,-eur 

a budúce roky si nebudú žiadať dotáciu, (čo vlastne navrhli samí členovia 

speváckeho zboru, postačia im príspevky z 2%dane), v žiadosti si žiadali 

700,- eur na činnosť – dopravu, ozvučenie a technické zabezpečenie,  na 

nové kroje dotáciu nežiadali, mali si prísť na zasadnutie obhájiť svoju 

žiadosť a poinformovať o svojich požiadavkách a o ich činnosti, nie je 

vylúčené do budúcnosti zakúpiť nové kroje, všetko je to len o komunikácii 

 



- ďalej sa mu nepáči vyjadrenie Povodia Moravy, že potok za ním nie je 

v havarijnom stave, podľa mňa je v havarijnom stave, poprosil o kópie 

žiadostí, ktoré boli v minulosti písané na Povodie, aby sa v prípade 

poškodenia jeho majetku mohol brániť súdnou cestou, 

 

- p. poslanec Kurc podotkol že už v minulosti sa hovorilo o oprave 

murovaného oplotenia školy, je v katastrofálnom stave, malo by sa s tým 

niečo robiť, tiež by sa mal nájsť nový dodávateľ – správca webovej 

stránky obce, ktorý by našu stránku prerobil, vynovil a sprehľadnil („ja sa 

pokúsim niekoho nájsť“)     

 

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: 

 

Jozef Došek                                      .................................................... 

 

 

 

Ing. Stanislav Maderič                     ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


