
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 8/2020 
 

napísaná z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, 

ktoré sa konalo za prísnych hygienických opatrení, dňa 6.septembra 2020 

o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

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

                Bc. Michal Smolinský,  

ospravedlnení:  

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. Žiadosť a sťažnosti 

- Ponuka Vladimíra Jankoviča na uplatnenie predkupného práva 

a odkúpenie pozemku reg. „C“ par.č. 570/6  

6. Schválenie nákupu mobilného telefónu pre potreby starostu obce  

7. Schválenie odkúpenia časti z pozemkov LV č. 1595 – pozemku registra 

„E“ – parc. č. 339/3, druh vodná plocha, výmera 76 m2, zapísanej na LV 

č. 2323 – pozemku registra „E“ – parc. č. 338/101, druh orná pôda, 

výmera 945 m2. 

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 8/1/2020 

 

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. Peter Kurc  a Ing. Stanislav Maderič, za zapisovateľku p. Janu Žákovú a dal o 

návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 8/2/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Petra Kurca  a Ing. Stanislava Maderiča, 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 

 

Ponuka na uplatnenie predkupného práva a odkúpenie pozemku pánom 

Vladimírom Jankovičom, Bratislava, v k.ú. Smolinské, zapísaného na LV č. 



2950, pozemok registra „C“ – parc. č. 570/6, orná pôda, o výmere 796 m2 za 

sumu 12.093,- eur (viď príloha č. 8/2)  

 

Uznesenie  číslo 8/3/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili spätné odkúpenie 

stavebného pozemku, v k.ú. Smolinské, zapísaného na LV č. 2950, pozemok 

registra „C“ – parc. č. 570/6, orná pôda, o výmere 796 m2 za sumu 12.093,- eur. 

od p. Vladimíra Jankoviča, Bratislava. 

 

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 

 

Schválenie zakúpenia mobilného telefónu starostovi obce.  

Starostovi obce Vladimírovi Smolinskému sa rozbil služobný mobilný telefón, 

z tohto dôvodu žiada OZ o schválenie zakúpenia nového mobilného telefónu vo 

výške 270,- eur, s tým že 6,- eur sa zaplatí v hotovosti pri preberaní telefónu 

a zvyšnú časť kúpnej ceny sa uhradí vo forme 24 platieb po 11,- eur od 

28.2.2021 do 28.1.2023 (viď príloha č. 8/3 - návrh kúpnej zmluvy) 

 

Uznesenie  číslo 8/4/2020 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili zakúpenie mobilného telefónu vo výške 270,- 

eur pre služobné potreby starostu obce s tým, že 6,- eur sa zaplatí v hotovosti pri 

preberaní telefónu a zvyšná sumu sa bude od 28.2.2021 splácať v mesačných 

splátkach vo výške 11,- eur po dobu 24 mesiacov t.j. do 28.1.2023. 

 

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 

 

Schválenie odkúpenia časti z pozemkov LV č. 1595 – pozemku registra „E“ –  



parc. č. 339/3, druh vodná plocha, výmera 76 m2, zapísanej na LV č. 2323 – 

pozemku registra „E“ – parc. č. 338/101, druh orná pôda, výmera 945 m2. 

 

Uznesenie  číslo 8/5/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom jednohlasne schvaľuje odkúpenie  

 

nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Smolinské, obec 

Smolinské, okres Senica: 

a) zapísaných na liste vlastníctva č. 1595, pozemok registra „E“ – parc. č. 

339/3, druh vodná plocha, výmera 76m2  od predávajúcich Beňák 

Vladimír, Sídlisko Dušana Jurkoviča 434/36, Brezová pod Bradlom, 

v podiele 1/4 ina, a od Beňák Pavol, Šášovská 3016/4, Bratislava, 

v podiele 1/4 ina, za cenu 6,06 eur za m2. 

 

b) zapísaných na liste vlastníctva č. 2323, pozemok registra „E“ – parc. č. 

338/101, druh orná pôda, výmera 945m2 , od predávajúcej Vizváryová 

Elena, J. Náhlika 2609/7, Senica-Sotiná, v podiele 1/28, za cenu 6,06 eur 

za m2. 

 

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 8 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva Obce Smolinské ukončil. 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

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

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


