
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 9/2020 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

za prísnych hygienických opatrení, dňa 28.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:  

obecná kontrolórka: Ing. Martina Ovečková 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               Jaroslava Okasová                           

hostia: Mgr. Eduard Šteflík, Mgr. Viera Pribylová, Jana Macháčková 

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

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Žiadosť a sťažnosti občanov: 

- žiadosť ZŠ s MŠ o dofinancovanie od 9/2020 do 12/2020 

- žiadosť Ing. Pavla Černého o odkúpenie pozemku par. reg. „E“, par.č. 

1696/5, o výmere 50m2 

6. Úprava rozpočtu 2020 

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 9/1/2020 

 

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, 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 9/2/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

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

Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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 

 

Riaditeľka školy Mgr. Viera Pribylová predniesla poslancom OZ žiadosť 

o dofinancovanie miezd pracovníkov školy od 9/2020 do 12/2020 vo výške 

3.140,- eur  (viď príloha č. 9/2)  

 

 



Uznesenie  číslo 9/3/2020 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili dofinancovanie potrieb ZŠ s MŠ na mzdy 

zamestnancov školy na obdobie od 9/2020 do 12/2020 vo výške 3.140,- eur, 

podľa požiadaviek školy. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Ing. Pavla Černého Bratislava o odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce LV č. 2403, parc. reg. „E“, par.číslo 1696/5 o výmere 

50m2 (viď príloha 9/3) 

 

 

Uznesenie  číslo 9/4/2020 

 

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

v znení neskorších predpisov z  dôvodu hodného osobitného zreteľa - keďže 

žiadateľ si vysporiadava pozemok vo dvore svojho rodinného domu na účel 

súvisiaci s bývaním,  pozemok dlhodobo v dobrej viere užíva ako záhradu a 

bezprostredne nadväzuje na pozemky žiadateľa, 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.  Poslanci OZ jednohlasne schválili 

odpredaj parcely reg. „E“, p.č. 1696/5 o výmere 50 m2, v k.ú. Smolinské, za 

cenu 6,06 eur /m2 t.j. celkom za 303,- eur Ing. Pavlovi Černému, Bratislava, 

Tematínska 4. 

Náklady na spísanie kúpnej zmluvy a vklad do katastra znáša kupujúci.  Sumu 

za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Obci Smolinské pred podpísaním kúpnej 

zmluvy najneskôr do 28.11.2020.  

 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 



K bodu číslo 6 

 

Úprava rozpočtu na rok 2020  

 

Účtovníčka obce p. Okasová predniesla poslancom návrh na úpravu rozpočtu na 

rok 2020 (viď príloha č. 9/4) 

 

Uznesenie  číslo 9/5/2020 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na rok 2020, kde  príjmy 

celkom budú vo výške 740.212,- eur a výdavky vo výške  740.212,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslancov 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

v diskusii vystúpili: 

 

- Mgr. Viera Pribylová, nová riaditeľka ZŠ s MŠ Smolinské  predniesla  

prítomným „Správu o zistených nedostatkoch pri odovzdávaní a preberaní 

funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Smolinské v školskom roku 2020/2021“ (viď 

príloha č. 9/5) 

 k správe sa vyjadril aj prítomný, bývalý riaditeľ ZŠ s MŠ Smolinské Mgr. 

Eduard Šteflík, ktorý uviedol, že niektoré nedostatky mal v pláne ešte 

odstrániť, o niektorých nedostatkoch vôbec nevedel. Po rozsiahlej 

rozprave, medzi novou a starým riaditeľom a poslancami, Mgr. Šteflík 

prehlásil, že nemá záujem po ukončení rodičovskej dovolenky pôsobiť 

ako učiteľ na škole v Smolinskom, dá si sám výpoveď, bez nároku na 

odstupné. 

   

poslanec p. Kurc : 

-  navrhol z dôvodu vybudovania nového, nepriehľadného plota 

u rodinného domu p. Malíkovej s.č. 314, z dôvodu lepšej prehľadnosti 

osadiť dopravné zrkadlo 

 na umiestnenie treba vybaviť potrebné povolenia, spýtam sa na to    

Bc. Pavlíka na dopravnom inšpektoráte 

- spýtal sa či všetci nájomníci v obecnej bytovke s.č. 425 majú riadne 

poplatené všetky poplatky a nájomné 



 niektorí nájomníci majú podlžnosti na nájomnom aj na elektrickej 

energii 

- spýtal sa ako pokračuje stavebné konanie na vysoké napätie, ktoré sa 

konalo pred časom v kultúrnom dome, on aj poslanec Ing. Maderič sa ho 

zúčastnili a priamo na konaní namietali 3 pripomienky? či tieto boli 

akceptované?  

 spýtam sa Ing. Baďurovej v akom štádiu to je 

- treba vyzvať PD Smolinské na odstránenie vjazdu na pole na štátnej ceste 

Smolinské – Stráže 

 boli sme dohodnutí s predsedom PD Smolinské, že vjazd odstránia do 

konca septembra 

  

poslanec p. Došek: 

- zamestnanec Závodský dlhodobo je PN, ako sa rieši  táto situácia? 

 budeme to riešiť cez projekty z ÚPSVaR Senica, kde dostaneme na 

zamestnanca príspevok vo výške 60 – 80% podľa aktuálneho projektu  

- prebehla na cintoríne kontrola? ako dopadla? 

 kontrola prebehla v poriadku, mali by prísť peniaze na účet 

- kto bude učiť náboženstvo v škole? 

 pán farár sa nakoniec rozhodol, že náboženstvo bude učiť on sám 

- traktoristi PD jazdia rýchlo, špinia nám dedinu treba ich znovu upozorniť 

- od júna nie sú zverejnené faktúry na obecnej webovej stránke 

 p. Okasová prisľúbila doplniť všetky faktúry 

- ako sa pokračuje s firmou ASTAP a.s. Gbely ohľadom neoprávnene 

uloženého elektrického kábla na obecnom pozemku? 

 bolo vyvolané právničkou konanie s firmou ASTAP, a.s. Gbely, teraz 

je to už v jej kompetencii, ona nás zastupuje 

- ako sa pokračuje s vykúpením pozemkov u chaty? 

 na prvej oslovenej najväčšej vlastníčke sme sa zasekli, ponúknutá cena 

6,06 eur sa jej zdá byť málo 

- kedy budú nové stoly a podlaha v zasadačke? 

 pracujeme na tom, stále hľadáme najjednoduchšie a hlavne 

najlacnejšie riešenie 

- prečo bola p. Medlenovej, ktorá vyhrala OVS na pozemok a nakoniec 

odmietla podpísať zmluvu,  vrátená finančná zábezpeka 3.000,- eur 

 áno viem podľa podmienok jej mala zábezpeka prepadnúť v prospech 

obce, avšak musíme byť ľudskí 

- kedy sa bude robiť Požiarna zbrojnica? 

 bolo výberové konanie, čakám na podpísanie zmluvy 

 

poslanec Ing. Maderič: 

- ako sa pokračuje so zberným dvorom? 



 museli sa prerobiť projekty, čaká sa na povolenie a bude sa musieť 

celý už urobený vjazd prerobiť 

 

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 


