
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 8/2019 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

dňa 30.septembra 2019 o 18.30 hodine v zasadačke obecného úradu Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

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

ospravedlnení: Jozef Došek, 

obecná kontrolórka: Ing. Martina Ovečková 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               Jaroslava Okasová 

                               

hostia:  

(viď prezenčná listina – príloha č. 8/1) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Žiadosti a sťažnosti občanov 

  -žiadosť Darapol Čadca o umiestnenie predajného pultu na cintoríne 

6. Úprava rozpočtu 2019  

7. Voľba členov do „Rady školy“ 

8. Výber dodávateľa klimatizácie do KD 

9.  Diskusia 

10. 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 dal starosta obce za návrh programu 

hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 8/1/2019 

 

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. Tibora Slováka a Ing. Stanislava Maderiča, za zapisovateľku p. Janu Žákovú a 

dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 8/2/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Tibora Slováka a Ing. Stanislava Maderiča,  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 všetky uznesenia boli splnené . 

 

K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 



- žiadosť  firmy Darapol, s.r.o. J. Kráľa 2591, Čadca o umiestnenie 

samoobslužného predajného pultu na sviečky na miestnom cintoríne 

(viď príloha č. 8/2).  

 

Uznesenie  číslo 8/3/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili firme Darapol, s.r.o. Čadca umiestniť 

samoobslužný predajný pult na sviečky na miestnom cintoríne. 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Úprava rozpočtu na rok 2019 (viď príloha 8/3) 

 

Uznesenie  číslo 8/4/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu podľa jednotlivých položiek 

a podpoložiek  (viď príloha 8/3), kde celková výška príjmov je nezmenená vo 

výške 1 239 741,98 eur a celková výška výdavkov je taktiež nezmenená vo 

výške 1 239 741,98 eur.  Zmena je iba v jednotlivých položkách a podpoložkách 

oproti schválenému rozpočtu. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Voľby členov do „Rady školy“, nakoľko končí funkčné obdobie „ Rady 

školy“, je potrebné zvoliť novú „Radu školy“. V rade školy by mali byť aj 4. 

zástupcovia z radov poslancov  

 

Uznesenie  číslo 8/5/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili za členov do Rady školy z radov poslancov p. 

Daniela Kašáka, p. Petra Kurca, p. Tibora Slováka a Ing. Stanislava Maderiča 



 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

Výber dodávateľa klimatizácie do KD. 

Bolo oslovených viacero firiem na vypracovanie ponuky na klimatizáciu do 

kultúrneho domu, avšak do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva poslali 

ponuku len dve firmy, výber dodávateľa sa presúva na ďalšie zasadnutie OZ 

a budú požiadané ďalšie firmy o zaslanie ponuky. 

 

K bodu číslo 9 

 

Diskusia: 

V diskusii sa okrem iného hovorilo o pokračujúcich prácach na bytovom dome 

a o pokračujúcich výberových konania na pozemky IBV za školou. 

 

p. Kurc Peter tlmočil žiadosť p. Miroslava Masára, Smolinské 333 o opravu 

cesty pred jeho domom, k čomu sa pripojil aj p. Slovák – aj pred domom p. 

Lieskovskej je veľká jama na ceste  

na čo reagoval starosta obce p. Vladimír Smolinský, 

- postupne sa cesty opravujú, avšak všetko sa naraz stihnúť nedá,   

 

p. Slovák Tibor sa spýtal ako sa pokračuje na prácach na oplotení zberného 

dvora, či sú už pozisťované ceny jednotlivých materiálov, ktoré by sa na 

oplotenie mohli použiť 

na čo reagoval starosta obce p. Vladimír Smolinský, 

zatiaľ som nestihol zistiť ceny materiálov, ešte nemáme ani zapísanú kúpnu 

zmluvu na LV 

 

K bodu číslo 10 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Obce Smolinské ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

 



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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


