
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A  číslo 1/2019 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

dňa 05.februára 2019 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu Smolinské. 

 

 

Prítomní boli poslanci: 
Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 
ospravedlnení:  0 

účtovníčka obce: Jaroslava Okasová 

obecná kontrolórka: - Ing. Martina Ovečková 

hostia: 

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

 

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 príspevok do tombole 

- žiadosť TJ Družstevník Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

Obce Smolinské v r. 2019 

- žiadosť Kynologického klubu  Smolinské o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Obce Smolinské v r. 2019 

- žiadosť Renáty Masárovej,  Smolinské  o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

Obce Smolinské v r. 2019 

-  žiadosť Dobrovoľného Hasičského zboru Smolinské o navýšenie 

rozpočtu 

- Žiadosť ZO JKD Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 

rok 2019 

-  ponuka Prima Banky na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka 

Slovensko, a. s. 

6. Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 

7. Schválenie podmienok verejnej súťaže na odpredaj obecných  pozemkov 

reg. „C“, p. č. 2013,2007 a 2005 k .ú. Smolinské  

8. Schválenie dvoch členov do Rady školy z radov poslancov OZ 



9. Schválenie Návrhu VZN č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných 

priestranstvách počas volebnej kampane 

10. Diskusia  

- triedenie odpadu 

11. Záver 

 

 

K bodu číslo 1 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský privítal všetkých prítomných a zahájil  

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolinské . 

 

 

K bodu číslo 2 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský prečítal prítomným návrh programu 

zasadnutia OZ, spýtal sa či majú poslanci k programu nejaké pripomienky alebo 

doplnenia. Nakoľko neboli žiadne pripomienky dal starosta obce za návrh 

programu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 1/1/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak ako bol navrhnutý  

starostom obce po. 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 p. Vladimír Smolinský navrhol za overovateľov zápisnice 

p. Petra Kurca  a Ing. Stanislava Maderiča, za zapisovateľku p. Jaroslavu Okasovú 

a dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 1/2/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice  p. Petra Kurca  a Ing. Stanislava Maderiča, za zapisovateľku p. 

Jaroslavu Okasovú. 



 

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 zasadnutí obecného zastupiteľstva  z 13.12.2018 

bolo zistené, že uznesenie č. 62/2018 je v riešení, nakoľko manželia Masárových 

nemajú ešte vypracovanú kúpno–predajnú zmluvu  ostatné uznesenia z OZ sú 

splnené.  

 

K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 

žiadosť TJ Družstevník Smolinské o príspevok do tomboly na 1 reprezentačný 

ples (viď príloha č. 1/2) 

 

Uznesenie  číslo 1/3/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili žiadosť TJ Družstevník 

Smolinské o príspevok do tomboly vo výške 200,00 €   

 

 

Hlasovanie: 

za  -5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 
proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

 

 žiadosť TJ Družstevník Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské na rok 2019 (viď príloha č.1/3)  

 

 

Uznesenie  číslo 1/4/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na rok 2019 na činnosť TJ Družstevník Smolinské  v roku 2019 

vo výške 7 000,00 eur.   



 

Hlasovanie: 

za  -5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 
proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

 žiadosť Kynologického klubu Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

Obce Smolinské na rok 2019 (viď príloha č.1/4)  

 

 

 

 

Uznesenie  číslo  1/ 5/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstva jednohlasne schváli 

poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské na rok  2019 pre Kynologický 

klub Smolinské vo výške 330,00 € 

 

Hlasovanie: 

za  -5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 
proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

   

 žiadosť Ing. Renáty Masárovej, Smolinské o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Obce Smolinské na r. 2019  pre Detský folklórny súbor 

         (viď príloha č.1/5)  

 

 

 

Uznesenie  číslo  6/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstva jednohlasne schváli 

poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské  pre Ing. Renátu Masárovu na 

rok  2019 pre Detský folklórny súbor  vo výške 300,00 € 

 

Hlasovanie: 

za  -5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 
proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 



 

 Žiadosť DHZ Obce Smolinské o navýšenie rozpočtu pre Hasičský zbor  

          (viď príloha č.1/6)  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  navrhli  členom DHZ  najprv vyčerpať 

schválené finančné prostriedky v rozpočte na rok 2019, ktorý bude podľa 

potreby uznesením OZ  upravený  formou zmena  rozpočtu na rok 2019.  

 

Hlasovanie: 

za  -5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 
proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

 

 Žiadosť ZO JKD Smolinské  o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské  na rok 2019  (viď príloha č.1/7)  

 

 

 

Uznesenie  číslo  1/7/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne schválili poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 700,00 €  

 

Hlasovanie: 

za  -5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 
proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

 Ponuka Prima Banky na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka 

Slovensko a. s. (viď príloha č.1/8)  

 

Poslanci jednali ohľadne odkúpenia akcií a navrhli,   tento bod programu 

presunúť na prerokovanie na  budúce zastupiteľstvo. 

 

K bodu číslo 6  

 

Starosta obce predniesol poslancom nový „ Návrh Zásad odmeňovania  

poslancov  a členov komisií“, nakoľko sa od 01.februára 2019 zmenil zákon 

o odmeňovaní zástupcu starostu (viď príloha č.1/9), čím sa rušia Zásady 



odmeňovania poslancov a členov komisií zo dňa 13.12.2018 prijaté uznesením 

č. 65/2018.   

  

 

Uznesenie  číslo 1/8/2019 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne  schválili Zásady odmeňovania 

poslancov a členov komisií . 

 

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  

 

Schválenie  podmienok verejnej súťaže na zámer odpredaja obecných pozemkov 

reg. C  p. č. 2013.2007,2005 k. ú. Smolinské 

 

 

 

Uznesenie  číslo  1/9/2019 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva Obce Smolinské schvaľujú v zmysle 

ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 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.1: 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 2005, druh orná pôda, výmera 1024 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 2403 

 

stavebný pozemok č. 2: 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 2007, druh orná pôda, výmera 1020 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 2916 

 



stavebný pozemok č. 3: 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 2013, druh orná pôda, výmera 783 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 2921 

 

určených na výstavbu rodinných domov, s možnosťou napojenia na všetky 

inžinierske siete za nasledovných podmienok: 

 

- minimálna kúpna cena bude stanovená na sumu 15,- EUR za meter štvorcový 

pozemkov, tzn. 

- za stavebný pozemok č. 1:   15.360,- EUR (slovom: 

pätnásťtisíctristošesťdesiat eur)  

- za stavebný pozemok č. 2:   15.300,- EUR (slovom: pätnásťtisíctristo 

eur) 

- za stavebný pozemok č. 3:   11.745,- EUR (slovom: 

jedenásťtisícsedemstoštyridsaťpäť eur) 

 

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

pričom zábezpeka musí byť poukázaná na bankový účet obce 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 ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý podal 

návrh s najvyššou ponúknutou cenou, 

 

- 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 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 úspešného uchádzača previesť vlastnícke právo k predmetu 

kúpy alebo jeho časti na tretiu osobu. Predkupné právo bude časovo obmedzené 

na 5 rokov a bude ako vecné právo zapísané do katastra nehnuteľností. Obsahom 

predkupného práva bude právo obce a povinnosť úspešného uchádzača 

v prípade, ak bude mať záujem v lehote do piatich rokov odo dňa povolenia 

vkladu vlastníckeho práva podľa kúpnej zmluvy previesť pozemok na tretiu 

osobu, písomne ponúknuť pozemok na predaj obci za kúpnu cenu, za ktorú tento 

pozemok nadobudol. Táto povinnosť úspešnému uchádzačovi nevznikne 

v prípade, ak na pozemku začal s výstavbou rodinného domu v zmysle 

právoplatného stavebného povolenia a stavba je minimálne v štádiu 

vybudovania základovej dosky. V prípade, ak úspešný uchádzač neumožní obci 

uplatniť si predkupné právo, zmluva, ktorou sa prevedie vlastnícke právo 

k pozemku na tretiu osobu, bude neplatná a obec bude oprávnená požadovať od 

úspešného uchádzača zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR.  

 

- úspešný uchádzač 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 a bude 

povinný na písomnú výzvu obce predložiť obci doklady preukazujúce splnenie 

tejto povinnosti. 

 

- pre prípad, ak úspešný uchádzač s výstavbou rodinného domu na pozemku, 

ktorý bude predmetom kúpy nezačne v lehote do dvoch rokov odo dňa 

povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, bude v kúpnej 

zmluve dohodnuté medzi zmluvnými stranami právo spätnej kúpy. Obec bude 

oprávnená si právo spätnej kúpy uplatniť písomnou výzvou s priloženými 

dokladmi, z ktorých bude zrejmé, že úspešný uchádzač s výstavbou rodinného 

domu nezačal; v takom prípade bude povinný v lehote do 30 dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy obce uzavrieť s obcou kúpnu zmluvu, na základe 

ktorej prevedie na obec vlastnícke právo k pozemku za kúpnu cenu, za ktorú 

pozemok od obce 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 povinnosti 

začať s výstavbou rodinného domu na pozemku, ktorý je predmetom kúpy 

v lehote do dvoch rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva 

k pozemku do katastra nehnuteľností. 

 

- do obchodnej verejnej súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude 

zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho uchádzač predloží po lehote určenej 

v podmienkach súťaže, 

 



- návrhy na uzavretie zmluvy pre jednotlivé stavebné pozemky sa budú hodnotiť 

samostatne. Uchádzač môže podať len jeden súťažný návrh iba na jeden 

stavebný pozemok. V prípade, ak uchádzač podá viacero súťažných návrhov 

v samostatných obálkach, výberová komisia zaradí do obchodnej verejnej 

súťaže návrh, ktorý bol podateľňou obecného úradu zaevidovaný ako časovo 

najskorší a na ostatné návrhy uchádzača neprihliada. V prípade, ak bude 

v doručenej obálke viacero rôznych návrhov jedného uchádzača k jednému 

stavebnému pozemku alebo viacero návrhov jedného uchádzača k viacerým 

stavebným pozemkom, na žiaden z nich sa neprihliada. 

 

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

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

konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 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 si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť 

alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk a tiež 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 možno 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 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 
proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

Schválenie   dvoch členov do Rady školy z radov poslancov OZ.  

Starosta obce navrhol za členov do Rady školy z radov poslancov OZ p. Daniela 

Kašáka a Ing. Stanislava Maderiča  a o návrhu dal hlasovať: 

 



 

Uznesenie  číslo 1/10/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne  schválili za členov Rady školy P. 

Daniela Kašáka a Ing. Stanislava Maderiča . 

 

 

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 

 

Poslancom  obecného zastupiteľstva bol starostom obce  predložený  Návrhu 

VZN č. 1/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 

(viď príloha č.1/10),  

 

 

Uznesenie  číslo 1/11/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne  schválili Návrh VZN č. 1/2019 

o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

na verejných priestranstvách počas 

 

 

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 

 

-Starosta obce v rámci diskusie oboznámil poslancov, ako sa bude vypočítavať 

koeficient triedenia odpadu v obci, čo bude mať za následok zvýšenie nákladov 

odvozu a likvidácie odpadu. Nakoľko ako sa momentálne v obci separuje, odpad 

je dosť vo veľkej miere znehodnotení a to má vplyv na mieru triedenia. Navrhol 

triedenie odpadu priamo v domácnostiach a to vrecovou metódou, ako  je to už 

v iných obciach . 

 



 

Uznesenie  číslo 1/12/2019 
 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili separovanie odpadu  prostredníctvom  

vriec.  

 

Hlasovanie: 

za – 4 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič  
proti  - 0 poslancov 

zdržal sa – 1 poslanec Tibor Slovák  

 

 

 

-v  rámci diskusie p. Došek  znova upozornil na potok v Horných Zelniciach, 

ktorý treba upraviť, aby neprišlo k vytopeniu dvorov . Ďalej upozornil na 

úpravu, orezanie okrasných stromov pred rodinnými domami -orezávanie 

stromov, tým občanom, ktorí si túto údržbu už nemôžu urobiť sami, upozornil 

na vybudovanie kanalizácie medzi obecným dvorom a p. Masárom, nakoľko je 

už vhodné počasie na realizáciu tohto kanála. Ďalej upozornil, že treba preriešiť 

s firmou BAU CARGO  rekonštrukcie Domu smútku, osloviť projektanta Ing. 

Löfflera ohľade  cesty na IBV Pri škole nakoľko sa už blíži termín realizácie 

vybudovania rozvodov elektriny, dohodnúť sa s p. Rampáčkom , ktorú časť 

cesty chce aby bola spevnená pred  realizáciou rozvodov elektriny, osloviť 

geodeta p. Antálka, aby vytýčil trasu cesty IBV Pri škole  a vytýčil bod 0.Volať 

p. Buriana-stavebný dozor na Bytovom dome, aby prekontroloval  prípojku 

vody nakoľko podľa jeho názoru chránička na vodu nezodpovedá dimenzii.  

 

-p. Kurc  navrhol znova pozvať na obecné zastupiteľstvo predsedu PD 

Smolinské aby poslancom vysvetlili koncový sklad bioplynky nakoľko sa 

neustále  šíri do obce  zápach. 

 

-poslanci ďalej pripomienkovali vybudovanie chodníka smerom k. p. Danadovi, 

nakoľko pozemok na ktorom  by mala byť vybudovaná časť chodníka je vo 

vlastníctve štátnej správy ciest.  

 

 - p. Slovák navrhol, aby bola poskytnutá podpora do domácnosti, aby triedenie 

odpadu bolo  kultúrnejšie nielen hádzanie do vriec- spolufinancovanie na 

stojany, alebo podobné nádoby a do budúceho zastupiteľstva navrhnúť možné 

riešenie.  

 

-starosta obce informoval poslancov, že  výzva na chodník na hlavnej ulici je 

rozdelená na 3 časti a dal vypracovať rozpočet na nové chodníky. Oslovil 



projektanta p. Štefana Skalu a požiadal o vypracovanie projektu. Chodníky by 

mali byť financované z projektu Horného Záhoria .     

 

 

 

K bodu číslo 11 
 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce p. Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť na  zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Obce Smolinské a zasadnutie  ukončil. 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

p. Peter Kurc                             ....................................................... 

 

 

 

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

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                       starosta obce 

Jaroslava Okasová                                                          Vladimír Smolinský 


