
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

 

Z Á P I S N I C A číslo 5/2018 
 

Napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo dňa 26. júna 2018 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu 

Smolinské. 

 

Prítomní boli poslanci: 

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

ospravedlnení: Bc. Michal Smolinský, Michal Smolinský, Milan Zaňát 

zapisovateľka: Jaroslava Okasová 

obecná kontrolórka: - Ing. Martina Ovečková 

hostia:  

(viď prezenčná listina – príloha č.5/1) 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení   

5. Žiadosti a sťažnosti občanov 

6. Úprava rozpočtu 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu číslo 1 

 

Starosta obce MVDr. Peter Betták privítal všetkých prítomných a zahájil riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Smolinské . 

 

K bodu číslo 2 

 

Starosta obce MVDr. Peter Betták  prečítal prítomným návrh programu riadneho 

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 29/2018 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program riadneho zasadnutia tak ako bol 

navrhnutý starostom obce MVDr. Petrom Bettákom. 

 

Hlasovanie:   

za  -4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 3 

 

Starosta obce MVDr. Peter Betták navrhol za overovateľov zápisnice 

p. Petra Kurca a p. Tibora Slováka, za zapisovateľku p. Jaroslavu Okasovú a dal 

o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 30/2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Petra Kurca a p. Tibora Slováka,  za zapisovateľku p. Jaroslavu 

Okasovú. 

 

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 číslo 25/2018 je naďalej v plnení. 

 

K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 

 

- Starosta obce informoval poslancov o vyhláške ohľadne pozemkových úprav 

a IBV Dráhy. Vyhláška ohľadne pozemkových úprav je vyvesená a úradnej 

tabuli a pripomenul, že bude treba vypracovať kúpnu zmluvu na pozemky, 

ktorých vlastníčkami sú p. Štécová Alojzia a p. Beňová Júlia.  



 

-starosta informoval poslancov ohľadne dotácie z Úradu vlády na detské ihrisko-

rekonštrukcia starého detského ihriska s dokúpením nových preliezok, nových 

hojdačiek a  iného vhodného zariadenia  na detské ihrisko. 

 

-Poslanec p. Tibor Slovák sa pýtal starostu, či by nebolo možné nájsť inú firmu 

na odvoz plastov, nakoľko nám nepostačujú kontajnery a firma s ktorou máme 

doteraz uzatvorenú zmluvu nám kontajnery  podľa vyjadrenia starostu nedodá.  

 

-Poslanec p. Peter Kurc konštatoval, že nakoľko nám Okresný úrad odbor 

dopravy Senica  neschválil vybudovanie spomaľovačov na IBV Dráhy navrhol  

aj napriek zákazu vybudovať spomaľovače, nakoľko jemu ako poslancovi  

podávajú ústne žiadosti občania z časti ulice IBV Dráhy. Na čo reagoval aj 

poslanec p. Tibor Slovák a konštatoval, že spomaľovače by bolo treba  

namontovať aj na cestu smerom k poľovníckej chate. 

 

-Poslanci OZ navrhli, aby sa na webovú stránku obce pridalo oznámenie, že 

obec má zámer odpredať pozemky na výstavbu rodinných domov v lokalite Za 

školou, a zároveň priložiť k oznámeniu geometrický plán o rozmiestnení parciel, 

ktoré budú na predaj. 

 

K bodu číslo 6 

 

Starosta obce predniesol poslancom  návrh úpravy rozpočtu číslo 2 na rok 2018. 

Kde výška príjmov a  výdavkov zostane nezmenená oproti úprave číslo 

1.Úprava sa týka len prerozdelenia v jednotlivých položkách a podpoložkách 

rozpočtu (viď príloha 5/2) 

 

Uznesenie  číslo 31/2018 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na rok 2018 kde  príjmy sú 

vo výške 1 075 679,- eur  a výdavky vo výške 1 074 433,-eur. (viď príloha 5/2/). 

 

 

K bodu číslo 9 
 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce MVDr. Peter Betták   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva Obce Smolinské ukončil. 

 

 

 



Overovatelia: 

Peter Kurc                                      ..................................................... 

 

 

 

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

 

 

zapisovateľka                                                                       starosta obce 

Jaroslava Okasová                                                          MVDr. Peter Betták 


