
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 4/2019 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo dňa 14. mája 2019 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu 

Smolinské. 

 

Prítomní boli poslanci: 

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

ospravedlnení:   

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               Jaroslava Okasová 

                               

hostia: Jozef Hílek, Ferdinand Rehák, Ladislav Rehák, Vladimír Hlavenka 

(viď prezenčná listina – príloha č. 4/1) 

 

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 

- žiadosť Jozefa Malíka o odkúpenie pozemku diel 9 z p.č. 825/2 

- žiadosť Jakuba Zápalu o predĺženie nájmu v priestoroch OP s.č. 207 

- odkúpenie pozemku od Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Smolinské diel 1 

z p.č. 801/4 

6.  Diskusia 

7.  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 4/1/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslanci 

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

návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 4/2/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

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

Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

Jozef Došek, 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 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 4/3/2019                                                                           

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili  zámenu 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,  

vyhotoveného GEOMA, s.r.o., Skalica, Bc. Juraj Sládek, 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  - 5 poslanci 

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

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

- žiadosť Jozefa Malíka, Smolinské 225 o odpredaj dielu 9 o výmere 8m2, 

vytvoreného geometrickým plánom č. 230/2019 zo dňa 15.3.2019, 

vyhotoveného Ing. Zuzana Havičová, GEOSPOL s.r.o. Skalica, ktorý sa 

pričleňuje k novovytvorenému pozemku par.č. 825/2 na ktorom stojí jeho 

rodinný dom (viď príloha č. 4/2) 

 

 

 



Uznesenie  číslo 4/4/2019 

 

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

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

predaj dielu 9 o výmere 8 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č.  

230/2019 zo dňa 15.03.2019, vyhotoveným Ing. Zuzana Havičová, GEOSPOL 

s. r. o., Sasinkova 8, Skalica, IČO: 31447465, úradne overeným Ing. Tomášom 

Blanárikom, Okresný úrad Senica, katastrálny odbor, dňa 24.5.2019, pod č. 

260/2019 z pôvodného pozemku registra "E" - parc. č. 270, druh zastavaná 

plocha a nádvorie, výmera 176 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2403, 

katastrálne územie Smolinské, obec Smolinské, okres Senica, kupujúcemu: 

Jozef Malík, Smolinské č. 225 za kúpnu cenu vo výške 6,06 EUR za meter 

štvorcový pozemkov, tzn. za celkovú kúpnu cenu 48,48 EUR. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Jakuba Zápalu Bratislava o predĺženie nájmu priestorov v budove 

Smolinské č. 207 (viď príloha č. 4/3) 

 

Uznesenie  číslo 4/5/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  predĺžiť nájom 

priestorov v bude Smolinské č. 207 – pohostinstvo, lahôdky a priľahlé priestory 

(WC, chodba, pivnica) na dobu 5 rokov t.j do 31.5.2024 za cenu nájmu 380,- 

eur/mesiac+energie p. Jakubovi  Zápalovi, Púpavová 691/39, 841 04 Bratislava. 

  

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- odkúpenie pozemku diel 1 z p.č. 801/4. Pri zameraní pozemkov patriacich 

Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Smolinské sa zistilo že časť pôvodného 

pozemku  reg. „E“ parc. č. 236/2 o výmere 200 m2 sa už roky využíva na 

cestu, z tohto dôvodu by bolo vhodné tento diel 1, ktorý sa včlení do 

novovytvoreného parcelného čísla 801/4 odkúpiť. Rímskokatolícka 

cirkev, farnosť Smolinské požaduje za m2 cenu 6,06 eur 

 



Uznesenie  číslo 4/6/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili odkúpenie dielu 1 

o výmere 200 m2, ktorý bol odčlenený geometrickým plánom č. 230/2019 zo 

dňa  15.3.2019, vyhotoveným Ing. Zuzana Havičová, GEOSPOL s.r.o., 

Sasinkova 8, Skalica, IČO:31447465z pôvodného pozemku registra „E“ – parc. 

č. 236/2, druh orná pôda, výmera 1753 m2, zapísaného na liste vlastníctva 

č.2429, katastrálne územie Smolinské, obec Smolinské, okres Senica od 

výlučného vlastníka: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolinské, Smolinské č. 

169, 908 42  Smolinské, IČO: 34016538 za kúpnu cenu 6,06 eur za meter 

štvorcový, tzn. za celkovú kúpnu cenu vo výške 1.212,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- opätovne, osobne, na zasadnutie OZ podaná žiadosť Speváckeho zboru 

Záhoráci Smolinčané o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské 

v roku 2019 vo výške 330 eur. (viď príloha č. 4/4). Spevácky zbor si už 

v minulosti jednu žiadosť o dotáciu podal, avšak na sumu 700,- eur, ktorá 

im bola zamietnutá. Po rozsiahlej diskusii k tejto žiadosti nakoniec 

poslanci  prijali: 

 

Uznesenie  číslo 4/7/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dotáciu na rok 2019 pre 

Spevácky zbor Záhoráci Smolinčané  vo výške 330,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Diskusia: 

 

starosta obce p. Vladimír Smolinský spolu so zástupcom firmy Hílek a spol. 

Senica, Ing. Jozefom Hílkom  informovali  poslancov o pokračujúcich prácach 

na bytovom dome 



 

 

ďalej sa diskutovalo o: 

- potrebe zohnať firmu či živnostníka na opravu murovaného oplotenia pri 

škole 

- o odstránení piesku z cesty v žabárni až po autobusovú zastávku 

- o potrebe opraviť zábradlie pri škole, je poškodené 

- že budúci týždeň príde nový možný správca webovej stránky 

- o tom že  cena za 10-ty autobus  ktorý jazdí zo Smolinského  do  Šaštína, 

a ktorý obec Smolinské platí v plnej výške firme Arriva, Trnava sa tento 

rok zvýšila takmer o 100% 

- treba odstrániť vykopané telefónne stĺpy na IBV I., 

- treba na multifunkčnom ihrisku podoťahovať lanka  

- o tom že od mesiaca máj sa bude separovať plast a papier do vriec, 

občania, ktorí budú mať záujem si môžu prostredníctvom obecného úradu 

objednať v akciovej cene nádoby – popolnice, žlté a modré, ktoré si 

zakúpia do osobného vlastníctva a budú ich používať na triedený odpad, 

papier, plasty.   

 

K bodu číslo 7 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva Obce Smolinské ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


