
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 2/2020 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

dňa 24.februára 2020 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,       

Bc. Michal Smolinský,  

ospravedlnení:  

obecná kontrolórka: Ing. Martina Ovečková 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               Jaroslava Okasová                           

hostia: Polláková Alžbeta, Bartošová Marta, Mgr. Eduard Šteflík, Jana 

Macháčková 

(viď prezenčná listina – príloha č. 2/1) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Žiadosti a sťažnosti občanov 

- žiadosť p. Marty Bartošovej a Alžbety Pollákovej o zníženie nájmu 

- žiadosť ZŠ s MŠ o úpravu rozpočtu na originálne kompetencie pre rok 

2020 

6. Schválenie realizácie 2 vety plynofikácie IBV za školou 

7.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2019 

8.  Odkúpenie pozemkov, par. reg. „E“ p.č. 360, časti z parciel reg. „E“ p.č. 

1692, 338/1 a 338/101 

9. Diskusia 

- maľovanie, renovácia parkiet, zhotovenie obkladu v KD, 

- poistenie budov v majetku Obce Smolinské 

- výber dodávateľa na doplnenie kamier 

10. 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 2/1/2020 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslanci 

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. Petra Kurca a Bc. Michala Smolinského, za zapisovateľku p. Janu Žákovú a 

dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 2/2/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Petra Kurca a Bc. Michala Smolinského za zapisovateľku p. Janu 

Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 

- žiadosť p. Marty Bartošovej, a p. Alžbety Pollákovej, bytom Smolinské 

407 o zníženie nájmu (viď príloha č. 1/4)  

 

Prítomné p. Bartošová a Polláková  požiadali poslancov OZ o zníženie nájmu na 

obecné byty v ktorých obidve bývajú.  Na decembrovom zasadnutí OZ poslanci 

schválili zvýšenie nájmu v obecných bytoch, nachádzajúcich s v ZŠ s MŠ 

Smolinské na 150,- eur mesačne, čo sa im zdá byť veľmi vysoké nájomné, 

vzhľadom na vek bytov a opotrebovanie.  „Za tie roky čo byty užívame tam boli 

len vymenené okná, dvere, 2x kotly na plyn, ostatné náklady na údržbu sme 

museli znášať samé“ (výmena WC, sieťky na okná, maľovanie .....) z tohto 

dôvodu sa nám zdá byť viac ako 200% zvýšenie nájmu privysoké a chceli by 

sme požiadať o zníženie aspoň na 120,- eur mesačne.   

 

Uznesenie  číslo 2/3/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili zníženie nájomného na 

obecné byty v ZŠ s MŠ Smolinské,  zo sumy 150,- eur na sumu 120,- 

eur/mesiac. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť ZŠ s MŠ Smolinské o úpravu rozpočtu na originálne kompetencie 

pre rok 2020 (viď príloha č. 2/2) 

 

Riaditeľ školy Mgr. Šteflík predniesol poslancom žiadosť o navýšenie 

finančných prostriedkov na originálne ale aj prenesené kompetencie najmä 

z dôvodu zvyšovania platov od 1.januára. Z doteraz schváleného  rozpočtu 

nevieme pokryť ani platy zamestnancom, nieto zvýšené náklady na energie 

a ostatnú údržbu.  Škola dostáva financie na žiaka, vzhľadom na počet žiakov 



by sme mali mať dve učiteľky v materskej a 2 učiteľov v základnej škole, 

keďže obecné zastupiteľstvo rozhodlo že chce mať  v materskej  aj 

v základnej škole 3 učiteľov, finančné prostriedky nám nepostačujú.  

 

Uznesenie  číslo 2/4/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na 

dofinancovanie  prenesených kompetencí o sumu 5.600,- eur z rozpočtu obce a 

originálnych kompetencií  o sumu 7.200,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Schválenie realizácie 2. vety plynofikácie IBV za školou. 

 

starosta obce navrhol poslancom OZ schváliť pokračovanie v plynofikácii 

pozemkov na IBV za školou, nakoľko pozemky kde plynofikácia je sú už skoro 

všetky predané a občania by mali záujem aj o zvyšné pozemky, na ktorých 

zatiaľ plynofikácia nie je. 

 

Uznesenie  číslo 2/5/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili pokračovať 

v plynofikácii IBV za školou, dať vypracovať projektovú dokumentáciu  

a uskutočniť výberové  konanie na dodávateľa stavby 2. vetvy plynofikácie IBV 

za školou . 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2019 



Ing. Martina Ovečková, kontrolórka obce prečítala poslancom OZ „Správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019“ (viď príloha č. 2/3) 

 

Uznesenie  číslo 2/6/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali „Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za r. 2019“ na vedomie 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

Odkúpenie pozemkov, par. reg. „E“ p.č. 360, časti z parciel reg. „E“ p.č. 1692, 

338/1 a 338/101: 

- starosta obce navrhol poslancom OZ odsúhlasiť návrh na odkúpenie 

pozemkov, ide o : 

- pozemok registra „E“, p.č. 360 vo výmere 1683m2, záhrada, (viď príloha 

č. 2/4, LV č. 2445) 

- časť 1/4 –inu a 1/10-inu z parc. reg. „E“, č. 1692 , orná pôda o výmere 

723m2, (viď príloha č. 2/5, LV č. 1525) 

- časť 1/7-inu a 1/28-inu, z parc. reg. „E“, č. 338/1,orná pôda o výmere 

1605m2, (viď príloha č. 2/6, LV č. 2322) 

- časť 1/7-inu z parc. reg. „E“, č. 338/101, orná pôda o výmere 945m2, (viď 

príloha č. 2/7, LV č. 2323) 

- časť 5/56-in  z par. reg.“E“ 1693 o výmere 133 m2, ostatná plocha(viď 

príloha č. 2/8, LV č. 1450) 

 

Uznesenie  číslo 2/8/2020 

 

Poslanci OZ  jednohlasne schválili odkúpiť pozemok reg. „E“ LV č. 2445, par.č. 

360 vo výmere 1683m2, záhrada, v podiele 1/1 od Dvorský Anton, Smolinské 

344 za cenu 8,50 eur za m2. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 



zdržal sa  - 0 poslancov 

 

Uznesenie  číslo 2/9/2020 

 

Poslanci OZ  jednohlasne schválili odkúpiť pozemky reg. „E“  LV č. 1525,par.č. 

1692 vo výmere 723m2, orná pôda, v podiele 1/4 od Andrea Zemánková, 

Macov 15, v podiele 1/10 od Hana Bauer s.r.o. Smolinské,  za cenu 6,06 eur za 

m2. 

LV č. 2322, par. č. 338/1, o výmere 1605m2, orná pôda v podiele 1/7 od Ovečka 

Vojtech, Smolinské 238, v podiele 1/28 od Hana Bauer, s.r.o. Smolinské za cenu 

6,06 eur za m2. 

LV č. 2323, par. č. 338/101 vo výmere 945 m2, orná pôda, v podiele 1/7 od 

Ovečka Vojtech, Smolinské 238 za cenu 6,06 eur za m2. 

LV č. 1450, par. č. 1693, o výmere 133 m2, ostatná plocha, v podiele 5/56 od  

Ovečka Vojtech, Smolinské 238 za cenu 6,06 eur za m2. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 9 

diskusia 

v rámci diskusie sa hovorilo o : 

- potrebe vybrúsiť a zrenovovať parkety v kultúrnom dome a následne 

vymaľovať, o obklade kúska steny pri schodíkoch na javisko a do 

suterénu 

 poslanci sa zhodli na tom že je potrebné renovovať parkety aj vymaľovať 

kultúrny dom, oblak netreba stačí stenu pri schodíkoch zamaľovať 

latexovou farbou, treba osloviť firmy aby dali ponuky ako na renováciu 

parkiet tak aj na maľovanie 

 

- o prepoistení majetku obce, nakoľko budovy sú poisťované postupne ako 

sa rekonštruovali a bolo by výhodnejšie urobiť jednu poistku na všetky 

budovy  

 poslanci súhlasia s prepoistením budov, avšak treba počkať až na koniec 

platnosti jednotlivých poistiek a postupne ich vypovedať 

 

- výber dodávateľa na doplnenie kamier na budove obecných prevádzok 

a na novopostavenej bytovke s.č. 425, ponuky sme dostali od troch firiem 

a to KELCOM, INTERNATIONAL spol. s.r.o. Senica vo výške 2.168,23 



eur, (viď príloha č. 2/9), CAN Technology, s.r.o. Bratislava, vo výške 

2.439,60 eur (viď príloha č. 2/10), KFG systems Senica, vo výške 

1.701,60 eur, s tým že v tejto ponuke sú len kamery na bytovku(viď 

príloha č. 2/11), 

- Vzhľadom na to že firma KELCOM, INTERNATIONAL spol. s.r.o. 

Senica už prevádzkuje doterajší kamerový systém v obci a  firma KFG 

systems Senica dala ponuku len na bytovku s.č. 425, do systému 

doterajších kamier nemajú záujem vstupovať poslanci prijali 

 

Uznesenie  číslo 2/10/2020 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili za dodávateľa doplnenia kamier na budove 

obecných prevádzok  a bytovke s.č. 425 firmu KELCOM, INTERNATIONAL 

spol. s.r.o. Senica vo výške 2.168,23 eur.   

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- ďalej starosta obce informoval poslancov o možnosti odkúpiť od Nafty 

a.s. Plavecký Štvrtok cestné panely v sume 70,- eur za ks nepoškodený, 

25,-eur za odrazený jeden roh z panela,  za 17 eur za odrazené dva rohy 

z panela 

- prídu k nám podrtiť betóny uložené oproti cvičáku 

- bol nám ponúknutý betónový odpad, ktorý použijeme do cesty od cvičáku 

dole popri IBV   

 

K bodu číslo 10 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Obce Smolinské ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overovatelia: 

 

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

 

 

 

Bc. Michal Smolinský                     ...................................................... 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


