
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 10/2018 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

dňa 13.decembra 2018 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 

zapisovateľka: Jaroslava Okasová 

obecná kontrolórka: - Ing. Martina Ovečková 

hostia: 

(viď prezenčná listina – príloha č. 10/1) 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení   

5. Žiadosti a sťažnosti občanov 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za rok 2017  

7. Schválenie platu starostovi 

8.Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií  

9.Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce 

10.Schválenie rozpočtu na r. 2019 

11.Úprava rozpočtu r. 2018 

12.Prehodnotenie investícií   

13.Diskusia 

14 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 60/2018 

 

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. Daniela Kašáka, p. Tibora Slováka, za zapisovateľku p. Jaroslavu Okasovú 

a dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 61/2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice  p. Daniela Kašáka  a p. Tibora Slováka,  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 predchádzajúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva bolo zistené, že 48, 49 a 52/2018 sú v riešení, zvyšné uznesenia sú 

splnené.  

 



K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

- žiadosť p. Branislava Masára, Smolinské 18 – „Výzva na rekonštrukciu 

jestvujúceho chodníka a dodržiavanie cestného zákona č. 8/2009 Z.z. 

o cestnej premávke (viď príloha č. 10/2) 

- poslanci OZ poverili starostu obce po prešetrení stavu a konzultácii 

s dopravným inšpektorátom Senica, poslať p. Masárovi odpoveď. (viď 

príloha č. 10/3) 

 

- žiadosť manželov Masárových Ladislava a Margity, Smolinské 297 (viď 

príloha č. 8/5) 

 

 Uznesenie  číslo  62/2018 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili odpredaj pozemku k.ú. Smolinské,  LV č. 

2403, parc. reg. „C“,  p.č. 2002, o výmere 6 m2 , zastavané plochy a nádvoria, 

za cenu 6,06 eur za m2 t.j. celkom za cenu 36,36 eur, manželom Masárovým 

Ladislavovi a Margite, Smolinské 297.  

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti žiadateľov o odpredaj 

pozemku ide v zmysle ustanovenia § 9a odst. 8 písm e) zákona č. 138/1991 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa, 

keďže žiadatelia  pozemok  dlhodobo v dobrej viere užívajú, majú ho oplotený, 

tvorí súčasť dvora žiadateľov. 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 odpredajom sa 

zosúladí právny stav so stavom skutočným, tak ako sa pozemky v lokalite 

dlhodobo užívajú. 

Manželia Masárových si na vlastné náklady  dajú vypracovať kúpno-predajnú 

zmluvu a vklad do katastra. 

 

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 6 

 

Správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Smolinské za rok 2017 

 

Riaditeľ školy Mgr. Eduard Šteflík predložil Správu p výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ s MŠ Smolinské za rok 2017(viď príloha č. 10/4). 

 

Uznesenie  číslo  63/2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne schváli Správu  o  výchovno-

vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Smolinské za rok 2017 

(viď príloha č. 10/4). 

 

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  

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na zvýšenie platu starostovi obce.

  

 

Uznesenie  číslo  64/2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne odsúhlasili starostovi  

obce plat, ktorý mu patrí zo zákona č. 253/1994 o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí, v znení neskorších predpisov,  vo výške : 

1 746.00 € 

 

Hlasovanie: 

za – 0 poslancov 

proti  - 5 poslancov 

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

 

 

K bodu číslo 8  

 

Schválenie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií 

 

  



Uznesenie  číslo  65/2018 

 

Poslanci OZ schválili „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií“ (viď 

príloha č. 10/5), kde poslancovi OZ schválili odmenu za jedno zasadnutie 20 

eur, zástupcovi starostu schválili mesačnú odmenu vo výške 40,- eur mesačne, 

odmeny za členstvo v komisiách sa poslanci jednohlasne – všetci vzdali.  

 

Hlasovanie: 

za - 5 poslanci 

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

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 9  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Smolinské 

na roky 2019-2021.(viď príloha č. 10/6) 

Kontrolórka obce  Ing. Martina Ovečková, prečítala poslancom svoje stanovisko 

k návrhu viacročného rozpočtu obce Smolinské na roky 2019-2021 (viď príloha 

č. 10/ 6) 

 

Uznesenie  číslo 66/2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zobrali na vedomie “Stanovisko 

hlavnej  kontrolórky  k návrhu viacročného rozpočtu obce Smolinské na roky 

2019-2021  (viď príloha č. 10/6) 

 

Hlasovanie: 

za - 5 poslanci 

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

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 10  

 

Rozpočet na roky 2019-2021 - účtovníčka obce p. Okasová predniesla 

poslancom OZ „Návrh rozpočtu na roky 2019-2021“ (viď príloha č. 10/7) 

 

Prítomný riaditeľ ZŠ s MŠ Smolinské Mgr. Eduard Šteflík, predniesol 

poslancom OZ rozpočet školy na rok 2019, na čo poslanci odporučili 

škole  snažiť sa získať viac vlastných príjmov a udržať si, poprípade sa pokúsiť 

zvýšiť počet detí, ktoré navštevujú povinnú školskú dochádzku.  

 



Uznesenie  číslo 67/2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili „Rozpočet Obce 

Smolinské na roky 2019-2021, kde v roku 2019 sú príjmi vo výške 1 231 145,- 

eur a výdavky vo výške 1 231 145,- eur rozpis na položky a podpoložky  (viď 

príloha č. 10/7) 

 

Hlasovanie: 

za - 5 poslanci 

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

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 11  

 

Úprava rozpočtu na rok 2018  

 

Účtovníčka obce p. Okasová predniesla poslancom OZ „Návrh na úpravu 

rozpočtu na rok 2018“ (viď príloha č. 10/8), kde bežné príjmy obce budú vo 

výške 445 930,00 € bežné príjmy RO vo výške 20 195,00 €, bežné výdavky 

obce vo výške 214 300,00€ , bežné výdavky RO  vo výške 185 467,00 € , 

kapitálové príjmy obce: 100,00 €, kapitálové výdavky RO : 0,00 €, príjmové 

finančné operácie obce. 239 940,00€,  príjmové finančné operácie R: 0,00, 

príjmové finančné výdavky obce: 4 000,00 | a výdavkové finančné operácie 

RO:0,00                

 

Uznesenie  číslo 68/2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili „Úpravu rozpočtu Obce 

Smolinské na rok 2018, kde celkové príjmy sú vo výške 706 165,00 eur 

a výdavky vo výške : 660 967,00 eur. 

 

Hlasovanie: 

za - 5 poslanci 

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

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov  

 

   K bodu číslo 12 

 

Účtovníčka obce Jaroslava Okasová navrhla poslancom OZ na základe účtovnej 

evidencie posúdenie investície do nákladov ako zmarené-geometrické zameranie 



bývalej POŠTY, nakoľko sa už nepredpokladá ich využitie v prospech obce  -

budova  a príslušné pozemky boli predané. (viď príloha č. 10/8 

  

Uznesenie  číslo 69/2018 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili vyradenie geometrického 

zamerania objektu bývalej POŠTY, ktorý bol v roku 2017 predaný. Celková 

výška vyradenia je vo výške 247,00 EUR. 

 

K bodu číslo 13 

 

V rámci diskusie boli príspevky poslancov: 

 

- p. Došek  navrhol aby starosta obce stále upozorňoval Povodie Moravy 

o čistení potoka smerom od Nového majera, o oprave oplotenia školy - 

oprava múru, o orezávaní  okrasných stromkov pred rodinnými domami, 

z akého dôvodu neprišieľ predseda PD Smolinské na zastupiteľstvo - znova 

predsedu PD pozvať na zasadnutie a upozorňovať PD na znečisťovanie obce, 

preriešiť biopynku. Doriešiť a zaktualizovať dažďovú kanalizáciu u dvora 

Obecného úradu s p. Masárom s. č. 332 

- poslanci OZ ďalej reagovali  na upozornenie riaditeľa školy na rozpadajúci 

sa komín na budove školy. Na čo poslanci reagovali tak, že komín 

z bezpečnostných dôvodov treba opraviť  

- p. Maderič navrhol ihneď nachystať  a vypracovať štúdiu  na výmenu kotlov 

v škole . 

- p. Došek navrhol starostovi obce, aby preriešil rekonštrukciu Domu smútku 

s firmou, ktorá bude rekonštrukciu realizovať, nakoľko k financovaniu 

projektu sú pripomienky zo strany  poslancov a na riešenie s firmou ich  

prizvať. 

- p. Došek reagoval na projekt  na  nájazd cesty na IBV II Pri škole, 

poznamenal, že treba výkaz výmer doriešiť nakoľko nie je dostatočne 

vypracovaný. Ďalej navrhol, že projekt na dažďovú kanalizáciu treba 

prerobiť   

- p. Došek ďalej navrhol starostovi obce, aby prekonzultoval na ZSE  s pánom 

Rampáčkom výstavbu trafostanice a rozvod siete energie. 

  

 

 

 

 

 

 



K bodu číslo 14 

 

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

 

 

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

 

 

 

zapisovateľka                                                                       starosta obce 

Jaroslava Okasová                                                          Vladimír Smolinský 

 

 

 


