
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 9/2019 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

dňa 12.novembra 2019 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

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

Slovák,  

ospravedlnení:  

obecná kontrolórka: Ing. Martina Ovečková 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               Jaroslava Okasová 

                               

hostia:  

(viď prezenčná listina – príloha č. 9/1) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Žiadosti a sťažnosti občanov 

  -žiadosť TJ Družstevník Smolinské o predĺženie termínu vyúčtovania 

dotácie za rok 2019 

- žiadosť MVDr. Ivana Miče o vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj 

pozemkov na par. č. 752 a časť z par.č. 1883/1 

6. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach 

školy v školskom roku 2018/2019 

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v školskom roku 

2018/2019 

9.  Schválenie „Rekonštrukcie chodníka v centrálnej časti Smolinské, časť   

     1-1. a 1-2“  

10. Diskusia 

11. 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 9/1/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

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. Daniela Kašáka a p. Jozefa Došeka, za zapisovateľku p. Janu Žákovú a dal o 

návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 9/2/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Daniela Kašáka a p. Jozefa Došeka,  za zapisovateľku p. Janu 

Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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 boli splnené . 

 

K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 

- žiadosť  TJ Družstevník Smolinské o predĺženie termínu vyúčtovania 

dotácie za rok 2019 (viď príloha č. 9/2).  

 

Uznesenie  číslo 9/3/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili predĺženie termínu vyúčtovania dotácie za 

rok 2019 pre TJ Družstevník Smolinské do 31.12.2019. 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

- žiadosť MVDr. Ivana Miče o vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj 

pozemkov na parc. č. 752 a časť z parc. č. 1883/1(viď príloha č. 9/3) 

 

Uznesenie  číslo 9/4/2019 

 

Nakoľko pozemok parc.č. 752,  dlhodobo užíva rodina Danielových, a z 

pozemku parc. č. 1883/1 je záujem len o časť,  poslanci OZ schválili dať urobiť 

geometrický plán, až následne  vyhlásiť verejnú súťaž. Obec dá urobiť 

geometrický plán, ktorého náklady budú premietnuté v kúpnej zmluve aj s cenou 

za pozemok a vyhotovenie kúpnej zmluvy úspešnému uchádzačovi verejnej 

súťaže. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 1 poslanec 

Peter Kurc 

 

 



 

K bodu číslo 6 

 

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa 

k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018 pre 

štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo (viď príloha č. 9/4) 

 

Uznesenie  číslo 9/5/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne zobrali „Správu nezávislého audítora z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky  a Správu k ďalším požiadavkám zákonov 

a iných právnych predpisov k 31.12.2018 pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo“ na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2018/2019 (viď príloha 9/5) 

 

Uznesenie  číslo 9/6/2019 

 

Poslanci OZ zobrali „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch 

a podmienkach školy v školskom roku 2018/2019“ na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v školskom roku 

2018/2019 (viď príloha 9/6) 

 

 

 



Uznesenie  číslo 9/7/2019 

 

Poslanci OZ zobrali „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

v školskom roku 2018/2019“ na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 9 

 

Schválenie „Rekonštrukcie chodníka v centrálnej časti Smolinské, časť 1.1. 

a 1.2“  

 

Uznesenie  číslo 9/8/2019 

 

Poslanci OZ  jednohlasne schválili podať  ŽoNFP s názvom „Chodník, zástavka 

a úprava priestranstva a parkové úpravy v centrálnej časti obce Smolinské – časť 

„1-1“, časť „1-2““ do výzvy č. MAS_012/7.2/2, opatrenia 7.2 Podpora na 

investície do vybavenia, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúry malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných 

zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) z Programu rozvoja vidieka 

SR 2014 - 2020 v rámci implementácie stratégie CLLD MAS Partnerstvo pre 

Horné Záhorie o.z. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

Uznesenie  číslo 9/9/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili  financovanie ŽoNFP s názvom „Chodník, 

zástavka a úprava priestranstva a parkové úpravy v centrálnej časti obce 

Smolinské – časť „1-1“, časť „1-2““ a to povinné 10% spolufinancovanie 

oprávnených výdavkov projektu a neoprávnené výdavky projektu. 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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



proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 10 

 

Diskusia: 

starosta obce informoval poslancov: 

* o preberacom konaní a následnej kolaudácii  bytového domu, ktorá bude 

20.11.2019 a o pokračujúcich výberových konania na pozemky IBV za školou, 

ďalšie bude 29.11.2019. 

* o pláne odkúpiť pozemky – záhrady od Nemcovej, Dvorského, Ovečky 

a Bodnára, aby sa rozšíril už zakúpený priestor na stavbu domova dôchodcov 

  

p. Došek Jozef sa spýtal: 

-  či boli čistené odkvapové žľaby  na obecnom úrade, sú zanesené lístim, treba 

ich vyčistiť 

* na čo starosta odpovedal, že žľaby sa priebežne čistia, avšak teraz keď     

opadáva lístie sú ihneď po vyčistení znovu zanesené 

- bude stavebné konanie na optickú sieť, čo to vlastne je? 

*na IBV za školou budú natiahnuté optické káble aby sa noví majitelia   

rodinných domov mohli pripojiť 

-či sa už pracuje na zmene školských – služobných bytov na obecné byty 

* JUDr. Filová o tom vie, sľúbila, že do konca roka to urobí, pripomeniem jej to 

 

p. Kurc Peter sa spýtal : 

- ako je to s eurofondami na hasičskú zbrojnicu? 

* zatiaľ nemám žiadne oficiálne správy, neviem či sme boli medzi úspešnými 

uchádzačmi 

- na IBV I. je pozemok pod vysokým napätím vo vlastníctve súkromných osôb,  

mali by sa tieto pozemky vykúpiť, v budúcnosti by tam mohla ísť cesta 

* to sú buď neznámi vlastníci alebo takí ktorí nemajú pozemky v dedičskom 

konaní vysporiadané - prededené, o tom že sa takýto vlastníci umiestnia pod 

vysoké napätie   sa dohodli účastníci pozemkových úprav 

- či podal predchádzajúci starosta MVDr. Peter Betták k 31.3.2019 majetkové 

priznanie za rok 2018? 

*áno, predchádzajúci starosta majetkové priznanie za rok 2018 podal včas 

- je obecný úrad nachystaní na zimu??? 

*posypový materiál je zakúpený, pokiaľ to traktor vydrží, mali by sme byť 

pripravení 

 

p. Slovák Tibor sa spýtal: 

- čo ďalej s IBV za školou? malo by sa uvažovať o cestách a chodníkoch, taktiež 

na IBV I. by sa mali dorobiť cesty 



* zatiaľ máme ešte rok – dva čas, teraz sa budú robiť prekopávky  prípojok  

k jednotlivým domom takže by sa hneď nová cesta musela prekopávať 

  

K bodu číslo 11 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Obce Smolinské ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

Jozef Došek                                       ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


