
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 5/2020 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

za prísnych hygienických opatrení, dňa 1.júna 2020 o 17.00 hodine v Kultúrnom 

dome Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

poslanci: Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,       

Bc. Michal Smolinský,  

ospravedlnení:  

obecná kontrolórka: Ing. Martina Ovečková 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               Jaroslava Okasová                           

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 

- doriešenie žiadosti Jakuba Zápalu o odpustenie nájmu 

- žiadosť Milana Zaňáta a manželky o odkúpenie časti 1 z pozemku reg. 

„E“ p.č. 360  

6. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie 

kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam, par. reg. „C“ p.č. 

570/14, 570/13, 570/15 a 570/12 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu číslo 1 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský privítal všetkých prítomných a zahájil   

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, starosta obce dal za návrh programu 

hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 5/1/2020 

 

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, Bc. Michal 

Smolinský    

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 3 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský  navrhol za overovateľov zápisnice 

p. Daniela Kašáka a Bc. Michala Smolinského, za zapisovateľku p. Janu Žákovú 

a dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 5/2/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Daniela Kašáka a Bc. Michala Smolinského, za zapisovateľku p. 

Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

Jozef Došek , Daniel Kašák, Peter Kurc , Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 4 

 

Kontrolou uznesení prijatých na poslednom   zasadnutí obecného zastupiteľstva  

bolo zistené, že  všetky uznesenia  boli splnené. 

 



K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 

- doriešenie žiadosi Jakuba Zápalu, Púpavova 691/39 Bratislava  

o odpustenie nájmu (viď príloha č. 3/2) vzhľadom na zákaz predaja od 

13.3.2020  v pohostinstvách 

 

Uznesenie  číslo 5/3/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva, vzhľadom na COVID 19 jednohlasne schválili 

zníženie nájomného za prevádzku „Šenk“ v čase od 13.3.2020 až do otvorenia 

prevádzky vo výške 50% z nájmu. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

Jozef Došek , Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť  Milana Zaňáta a manželky Kristíny, bytom Smolinské 10 

o odkúpenie časti 1 z pozemku reg. „E“  p.č. 360 o výmere 11m2(viď 

príloha č. 5/2) 

-  

Identifikácia nehnuteľného majetku obce: 

- diel 1 o výmere 11 m2, odčlenený geometrickým plánom č. 70/2020 zo dňa 

27.05.2020 vyhotoveným Peter Bilický, 9G s. r. o., Sekule, IČO: 50 147 935, 

z pôvodného pozemku registra „E“ - parc. č. 360, druh záhrada, výmera 1683 

m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2445, katastrálne územie Smolinské, obec 

Smolinské  

Žiadatelia: 

- Milan Zaňát, nar. 05.07.1981, Smolinské č. 10 v podiele 5/8 

- Kristína Zaňátová, nar. 26.11.1986, Smolinské č. 414 v podiele 3/8 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: 

- žiadatelia si vysporiadavajú pozemok v záhrade tak, ako je oplotený a ako ho 

dlhodobo v dobrej viere užívajú ako svoju záhradu, keďže bezprostredne 

nadväzuje na pozemky žiadateľov, 

- 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, 

- predajom pozemku sa zosúladí právny stav so stavom skutočným tak, ako sa 



pozemky v lokalite dlhodobo užívajú 

 

Uznesenie  číslo 5/4/2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti žiadateľov Milan Zaňát, 

nar. 05.07.1981, Smolinské č. 10 a Kristína Zaňátová, nar. 26.11.1986, 

Smolinské č. 414 o odkúpenie časti pozemku - diel 1 o výmere 11 m2, 

odčlenený geometrickým plánom č. 70/2020 zo dňa 27.05.2020 vyhotoveným 

Peter Bilický, 9G s. r. o., Sekule, IČO: 50 147 935, z pôvodného pozemku 

registra „E“ - parc. č. 360, druh záhrada, výmera 1683 m2, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 2445, katastrálne územie Smolinské, obec Smolinské ide v zmysle 

ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže žiadatelia si 

vysporiadavajú pozemok v záhrade tak, ako je oplotený a ako ho dlhodobo 

v dobrej viere užívajú ako svoju záhradu, keďže bezprostredne nadväzuje na 

pozemky žiadateľov, 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 predajom pozemku 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, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 

zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam par. reg. „C“, p.č. 570/14, 

570/13, 570/15 a 570/12 

 

Uznesenie  číslo 5/5/2020 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili v zmysle ustanovenia §9a,ods. 1 písm. a)  

zákona č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavebných pozemkov v katastrálnom 

území Smolinské, obec Smolinské okres Senica: 

 

stavebný pozemok č. 3: 



- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/7, druh orná pôda, výmera 600 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 666 

- možnosť napojenia na všetky inžinierske siete 

- je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy 

  

stavebný pozemok č. 23: 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/32, druh orná pôda, výmera 640 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 666 

- možnosť napojenia na všetky inžinierske siete,  

- je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy 

 

stavebný pozemok č. 24: 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/31, druh orná pôda, výmera 619 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 666 

- možnosť napojenia na všetky inžinierske siete,  

- je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy 

 

stavebný pozemok č. 25: 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/30, druh orná pôda, výmera 619 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 666 

- možnosť napojenia na všetky inžinierske siete,  

- je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy 

 

stavebný pozemok č. 29: 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/14, druh orná pôda, výmera 728 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 666 

- možnosť napojenia na všetky inžinierske siete,  

- je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy 

 

stavebný pozemok č. 30: 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/13, druh orná pôda, výmera 721 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 666 

- možnosť napojenia na všetky inžinierske siete,  

- je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy 

 

 

 



tavebný pozemok č. 31: 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/15, druh orná pôda, výmera 721 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 666 

- možnosť napojenia na všetky inžinierske siete,  

- je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy 

 

stavebný pozemok č. 32: 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/12, druh orná pôda, výmera 1162 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 666 

- možnosť napojenia na všetky inžinierske siete,  

- je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy 

 

určených na výstavbu rodinných domov s možnosťou napojenia na všetky 

inžinierske siete  za nasledovných podmienok. 

 

Minimálna  kúpna cena bude stanovená na sumu 15,- EUR  (slovom: pätnásť 

eur) za meter štvorcový pozemku.  

 

- za stavebný pozemok č. 3:  9.000,- EUR (slovom: deväťtisíc eur) 

- za stavebný pozemok č. 23:  9.600,- EUR (slovom: deväťtisícšesťsto eur) 

- za stavebný pozemok č. 24:    9.285,- EUR  

                                                   (slovom: deväťtisícdvestoosemdesiatpäť eur) 

- za stavebný pozemok č. 25:  9.285,- EUR  

                                                   (slovom: deväťtisícdvestoosemdesiatpäť eur) 

- za stavebný pozemok č. 29:  10.920,- EUR  

                                                   (slovom: desaťtisícdeväťstodvadsať eur) 

- za stavebný pozemok č. 30:  10.815,- EUR  

                                                   (slovom: desaťtisícosemstopätnásť eur) 

- za stavebný pozemok č. 31:  10.815,- EUR  

                                                   (slovom: desaťtisícosemstopätnásť eur) 

- za stavebný pozemok č. 32:  17.430,- EUR 

                                                   (slovom: sedemnásťtisícštyristotridsať eur) 

 

- zábezpeka do obchodnej verejnej súťaže bude stanovená na sumu 3.000,- EUR 

(slovom: tritisíc eur) za jedného uchádzača, pričom zábezpeka  musí byť 

poukázaná  na bankový účet obce vedený vo VUB Šaštín-Stráže, IBAN: SK95 

0200 0000 0000 1262 6182 s uvedením poznámky „Zábezpeka“ spolu 

s uvedením priezviska uchádzača, zábezpeka musí byť pripísaná na účet 

vyhlasovateľa 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 zámer uchádzača v súlade s rozvojovými prioritami 

obce (výstavba rodinného domu a trvalé bývanie v obci). Ako úspešný bude 

vyhodnotený uchádzač, ktorý podal návrh s najvyššou ponúknutou cenou, 

v prípade rovnosti najvyšších ponúknutých cien dvoch a viacerých uchádzačov 

sa medzi takýmito súťažnými návrhmi rozhodne losovaním, 

-úspešný uchádzač  bude povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu jednorazovou 

platbou v lehote do 3 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 

a vyhotovenie kúpnej zmluvy 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,  

-súčasťou kúpnej zmluvy bude dohoda o predkupnom práve predávajúceho 

v prípade záujmu kupujúceho previesť vlastnícke právo k pozemku alebo 

k rozostavanej stavbe rodinného domu na tretiu osobu. Obsahom predkupného 

práva bude právo predávajúceho a povinnosť kupujúceho v prípade, ak kupujúci 

bude mať záujem počas výstavby rodinného domu previesť pozemok alebo 

rozostavanú stavbu rodinného domu na tretiu osobu, písomne ponúknuť 

pozemok alebo rozostavanú stavbu rodinného domu na predaj predávajúcemu. 

Kúpna cena bude v prípade pozemku v rovnakej výške, za akú kupujúci 

nadobudol pozemok od predávajúceho. Kúpna cena bude v prípade rozostavanej 

stavby rodinného domu určená znaleckým posudkom, ktorý bude vypracovaný 

na náklady predávajúceho. Predkupné právo bude časovo obmedzené na dobu 

výstavby rodinného domu, konkrétne odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva 

kupujúceho k pozemku až do dňa vydania kolaudačného rozhodnutia k 

rodinnému domu. 

V prípade, ak kupujúci neumožní predávajúcemu uplatniť si predkupné právo k 

pozemku alebo k rozostavanej stavbe rodinného domu, zmluva, ktorou sa 

prevedie vlastnícke právo k pozemku alebo k rozostavanej stavbe rodinného 

domu na tretiu osobu, bude neplatná a predávajúci bude oprávnený požadovať 

od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur). 

Zmluvná pokuta bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

predávajúceho na úhradu zmluvnej pokuty na adresu kupujúceho.  



 

-kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže bez zbytočného odkladu po povolení 

vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, najneskôr však do dvoch 

rokov požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na 

výstavbu rodinného domu na pozemku, ktorý je predmetom kúpy; pred vydaním 

stavebného povolenia je kupujúci povinný požiadať Okresný úrad Senica, 

pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí 

poľnohospodárskej pôdy. Kupujúci bude povinný na písomnú výzvu 

predávajúceho predložiť predávajúcemu doklady preukazujúce splnenie tejto 

povinnosti. 

-pre prípad, ak kupujúci s výstavbou rodinného domu na pozemku, ktorý bude 

predmetom kúpy nezačne v lehote do dvoch rokov odo dňa vydania stavebného 

povolenia, bude v kúpnej zmluve dohodnuté medzi zmluvnými stranami právo 

spätnej kúpy. Začatím výstavby rodinného domu sa rozumie vybudovanie 

základovej dosky. 

Celkový čas výstavby rodinného domu by od vydania stavebného povolenia po 

vydanie kolaudačného rozhodnutia nemal presiahnuť 7 rokov. V prípade, ak 

vlastník poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety bude v kúpnej zmluve 

medzi zmluvnými stranami dohodnutá možnosť dodatočného predĺženia 

celkového času výstavby v odôvodnených prípadoch na žiadosť vlastníka alebo 

právo spätnej kúpy pozemku v prospech predávajúceho alebo uhradenie 

zmluvnej pokuty v prospech predávajúceho vo výške 5.000,- Eur, kde výber 

bude na predávajúcom. 

 Predávajúci bude oprávnený si právo spätnej kúpy uplatniť u kupujúceho 

písomnou výzvou s priloženými dokladmi, z ktorých bude zrejmé, že kupujúci 

v rozpore s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve nezačal s výstavbou 

rodinného domu, alebo nedodržal celkový čas výstavby. V takom prípade bude 

kupujúci povinný v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

predávajúceho uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej 

prevedie na predávajúceho vlastnícke právo k pozemku za kúpnu cenu, za ktorú 

pozemok od predávajúceho nadobudol. Toto ustanovenie kúpnej zmluvy sa bude 

zároveň považovať za zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s podstatnými 

náležitosťami kúpnej zmluvy a s odkladacou podmienkou, ktorou je porušenie 

dohodnutých povinnosti začať s výstavou rodinného domu alebo 

dokončiť výstavbu rodinného domu v dohodnutých lehotách. 

 

- Do obchodnej verejnej súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude 

zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho uchádzač predloží po lehote určenej 

v podmienkach súťaže.  

 Súťaže sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý je fyzickou osobou. Ak sa súťaže 

zúčastnia dve osoby ako manželia alebo viac osôb ako podieloví spoluvlastníci, 

považujú sa pre účely verejnej súťaže spolu za jedného uchádzača.  

 



-návrhy na uzavretie zmluvy pre jednotlivé stavebné pozemky hodnotí komisia 

samostatne. 

 Jeden uchádzač môže v jednej obálke podať jeden súťažný návrh najviac na tri 

rôzne stavebné pozemky. S úspešným uchádzačom môže byť uzavretá kúpna 

zmluva len na jeden stavebný pozemok.  

V prípade, ak bude uchádzač vyhodnotený ako úspešný u viacerých stavebných 

pozemkov rozhoduje poradie pozemkov, ktoré si uchádzač zvolil v návrhu. 

U ostatných pozemkov, ktoré budú nižšie v poradí sa predpokladá, že uchádzač 

vzal svoj návrh na uzavretie zmluvy späť.  

V prípade, ak bude u jedného stavebného pozemku viacej návrhov na uzavretie 

zmluvy, komisia vyhodnotí úspešného uchádzača podľa kritérií pre hodnotenie 

predložených súťažných návrhov, ktorými sú najvyššia ponúknutá kúpna cena 

a zámer uchádzača v súlade s rozvojovými prioritami obce. 

 

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

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

konkurzné konanie 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 ako vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže 

meniť, súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ 

si tiež vyhradzuje 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 môže 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  - 5 poslanci 

Jozef Došek , Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 



 

K bodu číslo 7 

diskusia 

v rámci diskusie sa hovorilo o : 

 

starosta obce p. Smolinský informoval poslancov 

- o pokračujúcich prácach na projektoch plynu na IBV za školou – 2 časť,  

- o zavážaní cesty od cvičáku smerom dole k ihrisku 

- o zámere kúpiť aspoň dve traktorové vlečky, pristaviť ich na určené 

miesta v dedine, do ktorých by ľudia sypali trávu a lístie ..... 

- naša škola začala počas CORONA krízy variť obedy pre dôchodcov 

a občanov najprv obce Smolinského a mesta Šaštín- Stráže, teraz už len 

pre občanov našej obce, varí sa cca 30-40 obedov denne, okrem toho od 

1.6.2020 kedy nastúpili do školy aj deti I. stupňa a deti do materskej 

škôlky sa varí sa aj pre nich, nakoľko odchádza jedna pracovná sila, ktorá 

bola na polovičný úväzok upratovačka a na polovičný úväzok kuchárka 

do dôchodku, bolo nutné zobrať novú silu, vzhľadom na počet obedov sa 

zobrali dve pracovné sily a to na polovičný úväzok upratovačka a na celý 

úväzok pomocná sila do kuchyne, ktorá by si mala na mzdu z pridaného 

polovičného úväzku zarobiť obedami pre dôchodcov,  

 na čo účtovníčka obce p. Okasová upozornila, že aj napriek tomu že 

počas CORONA krízy sa do školy nechodilo, učiteľky boli doma ale 

učili on line a brali 100% platu, upratovačky aby nemuseli brať 80% 

z platu a byť doma, chodili do práce – pomáhali v kuchyni, brali tiež 

100% takže sa nič neušetrilo budú potrebovať pridať čiže koncom roka 

sa bude musieť upraviť rozpočet   

 

- Ing. Maderič sa spýtal ako sa pokračuje so zberným miestom 

 starosta informoval, že na zbernom mieste sa upravil terén, vysypalo sa 

lôžko štrkom, naviezli a uložili sa panely od Nafty, ešte sú rozjednané 

panely s PD Smolinské a ak by jednanie nebolo úspešné mám v zálohe 

ešte panely z Borského Mikuláša, urobíme tam nájazdovú plochu aby sa 

stavebná suť mohla sypať  z vlečky (vozíka) priamo do kontajnera, keď 

bude  kontajner plný dá sa odviezť 

 

- p. Došek upozornil na schnúce tuje na cintoríne, treba ich pravidelne 

polievať 

- spýtal sa ako sa pokračuje s výkupom pozemkov na kúpalisku 

 pracujem na tom, už sme niečo vykúpili len jednanie s ľuďmi ide pomaly 

a cena je dosť vysoká 

- ďalej sa spýtal za čo je faktúra od firmy Karpaty invest s.r.o. Most pri 

Bratislave, vo výške 1866,-eur 



 je to faktúra za aproximatívny prepočet investičných nákladov na domov 

dôchodcov 

 

- kontrolórka obce Ing. Martina Ovečková upozornila na vybetónovaný 

schodík u domu p. Miroslava Masára, Smolinské 333, ktorý zasahuje do 

vozovky a obmedzuje autá pri jazde po ceste, najmä ak je v kultúrnom 

dome akcia a sú pred KD zaparkované autá, musí auto ísť až na tento 

schodík, čím sa môže auto poškodiť  

 pozriem sa na to 

 

 

K bodu číslo 8 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Obce Smolinské ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

Bc. Michal Smolinský                         ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


