
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 10/2019 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

dňa 10.decembra 2019 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

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

ospravedlnení: Jozef Došek, 

obecná kontrolórka: Ing. Martina Ovečková 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               Jaroslava Okasová                           

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. Schválenie zámeru o prenájme obecných bytov v ZŠ s MŠ v zmysle 

ustanovenia §9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

6. Žiadosti a sťažnosti občanov 

  -žiadosť p. Margity Hrubšovej o vysporiadanie pozemku p.č. 640/2 

- žiadosť p. Marty Bartošovej o pridelenie obecného bytu 

- žiadosť p. Alžbety Pollákovej o pridelenie obecného bytu 

- odkúpenie pozemku LV č. 2445, reg. „E“ p.č. 360 k.ú. Smolinské 

o výmere 1683m2 

7. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti 

8. Schválenie návrhu VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

9. Výber dodávateľa betónových panelov na oplotenie zberného dvora 

10.  Výber dodávateľa klimatizácie do KD 

11.  Schválenie použitia rezervného fondu 

12. Schválenie rozpočtu na rok 2020, 2021,2022 

13. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2019 

14. Diskusia 

15. 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 10/1/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

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. Petra Kurca a p. Tibora Slováka, za zapisovateľku p. Janu Žákovú a dal o 

návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 10/2/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Petra Kurca a p. Tibora Slováka,  za zapisovateľku p. Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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 uznesenie č. 9/4 je v plnení, ostatné uznesenia boli splnené . 

 

K bodu číslo 5 

 

Schválenie zámeru o prenájme obecných bytov v ZŠ s MŠ v zmysle ustanovenia 

§9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

 

Uznesenie  číslo 10/3/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili zámer o prenájme nehnuteľného majetku 

obce v zmysle ustanovenia §9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov – trojizbový byt na prízemí a trojizbový byt 

na 1. nadzemnom podlaží,  v budove Základnej školy s materskou školou 

Smolinské so súpisným číslom 407, postavenej na pozemku parc. č. 573/2, k.ú. 

Smolinské, obec Smolinské, okres. Senica.  

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti  - 0 poslancov 

zdržal sa - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 

- žiadosť p. Margity Hrubšovej, bytom Smolinské 296 o vysporiadanie 

pozemku p.č. 640/2 (viď príloha 10/2) 

 

Uznesenie  číslo 10/4/2019 

 

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 

žiadateľka 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 žiadateľky, 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 p.č. 640/2 o výmere 59 m2, v k.ú. Smolinské, vytvorenej 



geometrickým plánom č. 63/2018, vyhotoveného Máriom Antálkom, dňa 

3.10.2019, overeného Okresným úradom Senica, katastrálny odbor, Ing. 

Tomášom Blanárikom, dňa 18.10.2019, pod číslom 831/2019 za cenu 6,06 eur 

/m2 t.j. celkom za 357,54 eur pani Margite Hrubšovej, Smolinské 296. 

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

za odkúpený pozemok kupujúca vyplatí Obci Smolinské pred podpísaním 

kúpnej zmluvy najneskôr do 28.2.2020.  

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť p. Marty Bartošovej, bytom Smolinské 407 o pridelenie obecného 

bytu (viď príloha č. 10/3)  

 

Uznesenie  číslo 10/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade prenájmu trojizbového bytu na 1. 

nadzemnom poschodí v budove Základnej školy s materskou školou Smolinské 

so súpisným číslom 407, postavenej na pozemku parc. č. 573/2, katastrálne 

územie Smolinské, obec Smolinské, okres Senica, výmera podlahovej plochy 

bytu 76,95 m2 žiadateľom Martou Bartošovou ide o dôvod hodný osobitného 

zreteľa v zmysle ustanovenia §9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, keďže byt bol do roku 2018 evidovaný ako 

byt služobný, pre účely ubytovania zamestnanca základnej školy alebo 

materskej školy a bol pridelený žiadateľke v čase, kedy bola zamestnankyňou 

školy, žiadateľka nemá inú možnosť, ako riešiť svoje bývanie, vzhľadom na 

charakter a technický stav bytu nie je predpoklad, že by o prenájom, bytu mal 

záujem iný záujemca, obec byt nevyužíva pre svoje potreby a ani v budúcnosti 

jeho využitie neplánuje. 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na 

prenájom trojizbového bytu na 1. nadzemnom poschodí v budove Základnej 

školy s materskou školou Smolinské so súpisným číslom 407 postavenej na 

pozemku parc. č. 573/2, katastrálne územie Smolinské, obec Smolinské, okres 

Senica, výmera podlahovej plochy bytu 76,95m2 nájomkyni Marte Bartošovej, 

s dohodnutou dobou nájmu 1 rok a nájomným vo výške 150,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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



proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť p. Alžbety Pollákovej, bytom Smolinské 407 o pridelenie 

obecného bytu (viď príloha č. 10/4)  

 

Uznesenie  číslo 10/6/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade prenájmu trojizbového bytu na 

prízemí v budove Základnej školy s materskou školou Smolinské so súpisným 

číslom 407, postavenej na pozemku parc. č. 573/2, katastrálne územie 

Smolinské, obec Smolinské, okres Senica, výmera podlahovej plochy bytu 76,95 

m2  žiadateľom Alžbetou Pollákovou ide o dôvod hodný osobitného zreteľa 

v zmysle ustanovenia §9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, keďže byt bol do roku 2018 evidovaný ako byt 

služobný, pre účely ubytovania zamestnanca základnej školy alebo materskej 

školy a bol pridelený žiadateľke v čase, kedy bola zamestnankyňou školy, 

žiadateľka nemá inú možnosť, ako riešiť svoje bývanie, vzhľadom na charakter 

a technický stav bytu nie je predpoklad, že by o prenájom, bytu mal záujem iný 

záujemca, obec byt nevyužíva pre svoje potreby a ani v budúcnosti jeho využitie 

neplánuje. 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na 

prenájom trojizbového bytu na prízemí v budove Základnej školy s materskou 

školou Smolinské so súpisným číslom 407 postavenej na pozemku parc. č. 

573/2, katastrálne územie Smolinské, obec Smolinské, okres Senica, výmera 

podlahovej plochy bytu 76,95 m2 nájomkyni Alžbete Pollákovej, s dohodnutou 

dobou nájmu 1 rok a nájomným vo výške 150,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- odkúpenie pozemku LV č. 2445, reg. „E“ p.č. 360 k.ú. Smolinské 

o výmere 1683 m2 

nakoľko sa vyskytli nové skutočnosti a zistilo sa že medzi pozemkom, ktorý 

obec vlastní a pozemkom, reg. „E“ p.č. 360 ktorí chce obec odkúpiť je ešte 

jeden úzky pozemok reg. „E“ p.č.338/2 , bez kúpi ktorého by nám bola 

zamedzená cesta ku kupujúcemu pozemku reg. „E“ p.č. 360  , sa musí najprv 

vysporiadať pozemok zamedzujúci prístup z nášho pozemku na kupovaný 



pozemok p.č. 360, z tohto dôvodu sa hlasovanie o kúpe nového pozemku 

odkladá na ďalšie zasadnutie OZ.  

 

K bodu číslo 7 

 

návrh VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti (viď príloha 10/5) 

 

Uznesenie  číslo 10/7/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti (viď 

príloha 10/5) 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

návrh VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady (viď príloha 10/6) 

 

Uznesenie  číslo 10/8/2019 

 

Poslanci OZ  schválili VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady (viď príloha 10/6) 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák 

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 1 poslanec 

Peter Kurc 

 

K bodu číslo 9 

 

Výber dodávateľa betónových panelov na oplotenie zberného dvora o dĺžke 160 

metrov na výšku 2 metra: 

- ponuka od firmy Stavebniny Ľubomír Královič, Šaštín-Stráže, ul. Do 

Gazárky 1196 vo výške 6 258,40 eur (viď príloha č. 10/7) 

- ponuka od firmy Stavcentrum A-Z, s.r.o. M.R. Štefánika 495, Šaštín-

Stráže, vo výške 4 697,10 eur(viď príloha č. 10/8) 



- ponuka od firmy Čestav SK, s.r.o. Sekule, vo výške 5 812,80 eur (viď 

príloha č. 10/9) 

 

Uznesenie  číslo 10/9/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili za dodávateľa betónových panelov na 

oplotenie zberného dvora o dĺžke 160 m na výšku 2 m firmu Stavcentrum A-Z, 

s.r.o., M.R.Štefánika 495, Šaštín-Stráže, vo výške 4 697,10 eur.  

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 10 

 

Výber dodávateľa klimatizácie do KD: 

- ponuka firmy Klimatizácie Skalica, s.r.o. Námestie Slobody 98 Skalica 

(viď príloha č. 10/10) 

- ponuka firmy KLIMA-KOV, s.r.o. Komenského 464/9, Skalica(viď 

príloha č. 10/11) 

- ponuka firmy ALL THERM SK s.r.o. Dudvažská 5110/23, Bratislava(viď 

príloha č. 10/12) 

  

Uznesenie  číslo 10/10/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne zamietli výber dodávateľa  klimatizácie do kultúrneho 

domu. 

 

Hlasovanie: 

za  - 0 poslancov 

proti - 4 poslanci 

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

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 11 

 

Schválenie použitia rezervného fondu: 

účtovníčka obce p. Okasová navrhla poslancom schváliť uznesenie o tom, že sa 

nákup pozemkov pod plánovanú výstavbu domova dôchodcov bude financovať 

z rezervného fondu obce 

 



Uznesenie  číslo 10/11/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili financovanie nákupu pozemkov pod 

plánovanú výstavbu domova dôchodcov z rezervného fondu obce. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 12 

 

Schválenie rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Smolinské 

na roky 2020-2022.(viď príloha č. 10/13) 

Kontrolórka obce  Ing. Martina Ovečková, prečítala poslancom svoje stanovisko 

k návrhu viacročného rozpočtu obce Smolinské na roky 2020-2022 (viď príloha 

č. 10/ 13) 

Uznesenie  číslo 10/12/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zobrali na vedomie “Stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Smolinské na roky 

2020-2022  (viď príloha č. 10/13) 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

Uznesenie  číslo 10/13/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili „Rozpočet Obce 

Smolinské na roky 2020-2022, kde v roku 2020 sú príjmi vo výške 651 512,-  

eur z toho bežné príjmy obce budú vo výške 473 012,- €,  kapitálové príjmy 

obce: 100 000,- €, príjmové finančné operácie obce  60 000,-€, vlastné príjmy 

RO vo výške 18 500,-eur, kapitálové príjmy RO 0,-eur, príjmové finančné 

operácie RO 0,- eur  a výdavky vo výške 651 512,- eur z toho bežné výdavky 

obce 288 291,- eur, kapitálové výdavky obce 120 000,- eur, výdavkové finančné 

operácie obce 40 000,- eur, bežné výdavky RO 203 221,- eur, kapitálové 

výdavky RO 0,- eur, výdavkové finančné operácie RO 0,- eur (viď príloha č. 

10/14) 



Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 13 

 

Schválenie úpravy rozpočtu: 

 

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

rozpočtu na rok 2019“ (viď príloha č. 10/15) 

 

Uznesenie  číslo 10/14/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili „Úpravu rozpočtu Obce 

Smolinské na rok 2019, kde celkové príjmy sú vo výške 1 196 336,- eur 

a výdavky vo výške 1 155 393,- eur (viď príloha č. 10/15) 

 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 14 

 

V diskusii sa hovorilo o možnostiach vypracovať plány na výstavbu domova 

dôchodcov, na čo poslanci povedali že do výstavby domova dôchodcov sa pôjde 

len v tom prípade ak sa zoženú peniaze na výstavbu z eurofondov, bez 

spoluúčasti obce. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že sme boli úspešní v projekte na 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice bez spoluúčasti obce. 

 

Ing. Stanislav Maderič: 

-  sa spýtal ako sa pokračuje s projektmi na rekonštrukciu kúrenia v škole 

z dotácií 

 projekty by mali byť zajtra hotové, začínam vybavovať povolenie – 

ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade, keď to budem mať zaveziem 

to na Prvú konzultačnú spoločnosť Brezová  na spracovanie 

 



 

 

Peter Kurc: 

-  navrhol pridal kontajner na sklo do špice v blízkosti domu MVDr. Ivana 

Miču 

- spýtal sa kedy bude na márnicových dverách nalepená fólia 

   na dverách v márnici je už fólia nalepená, ešte v lete by sa mala dolepiť na   

  horné oblúky nad dverami 

- čo je s ponukami na dorobenie kamerového systému ( šenk....) 

   oslovil som viacero firiem ale ani jedna mi zatiaľ ponuku neposlala 

- mali by sme si v zmluvách o prenájom bytu ošetriť aj deložovanie 

neplatičov 

- v spolupráci s MVDr. Mičom by mohla obec vyhlásiť kastráciu na mačky 

za akciové ceny  

  

K bodu číslo 15 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Obce Smolinské ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


