
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 3/2020 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

za prísnych hygienických opatrení, dňa 15.apríla 2020 o 16.00 hodine 

v Kultúrnom dome 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:  

(viď prezenčná listina – príloha č. 3/1) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Žiadosti a sťažnosti občanov 

- žiadosť Jakuba Zápalu o odpustenie nájmu 

- žiadosť o dotáciu DFS Nádej Kuklov 

- žiadosť o dotáciu Kynologický Klub Smolinské 

- žiadosť o dotáciu TJ Družstevník Smolinské 

- žiadosť o dotáciu Poľovnícke združenie Smolinské 

- žiadosť o dotáciu Základná organizácia JDS Smolinské 

- žiadosť o dotáciu Spevácky zbor Záhoráci Smolinčané 

- žiadosť o dotáciu Špeciálna ZŠ Šaštín 

6. Odkúpenie pozemku časť z pozemku , par. reg. „E“ p.č. 338/2 

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 3/1/2020 

 

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. Jozefa Došeka a Ing. Stanislava Maderiča, za zapisovateľku p. Janu Žákovú a 

dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 3/2/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Jozefa Došeka a Ing. Stanislava Maderiča, 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  uznesenia  č. 2/ 1/2/3/6/7/10 boli splnené, uznesenia č. 2/ 5/8/9 

sú v plnení . 



Vzhľadom na novovzniknutú situáciu – pandémia koronavírusu COVID 19,bolo 

navrhnuté 

Uznesenie  číslo 3/3/2020 

 

Poslanci OZ jednohlasne rušia  uznesenie č. 2/4/2020, prijaté na minulom 

zasadnutí OZ dňa 24.2.2020. 

 

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 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 

- žiadosť Jakuba Zápalu, Púpavova 691/39 Bratislava  o odpustenie nájmu 

(viď príloha č. 3/2) vzhľadom na zákaz predaja od 13.3.2020  v 

pohostinstvách 

 

Uznesenie  číslo 3/4/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva, vzhľadom na COVID 19 jednohlasne schválili 

zníženie nájomného za prevádzku „Šenk“ v čase od 13.3.2020 až do otvorenia 

prevádzok, avšak o výške zníženia rozhodnú až po schválení zákona o pomoci 

podnikateľom s platením nájomného vládou SR. Nájomné za prevádzku 

potravín, zostáva nezmenené. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť  DFS Nádej Kuklov o dotáciu na rok 2020 vo výške 330,- eur 

(viď príloha č. 3/3) 

 

 

 

 



Uznesenie  číslo 3/5/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  jednohlasne schválili dotáciu  na rok 2020 pre 

DFS Nádej Kuklov vo výške 165,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť  Kynologického klubu Smolinské  o dotáciu na rok 2020 vo výške 

330,- eur (viď príloha č. 3/4) 

 

Uznesenie  číslo 3/6/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dotáciu  na rok 2020 pre 

Kynologický klub Smolinské vo výške 165,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť  TJ Družstevník Smolinské o dotáciu na rok 2020 vo výške 6000,- 

eur (viď príloha č. 3/5) 

 

Uznesenie  číslo 3/7/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zamietli dotáciu  na rok 2020 pre  TJ 

Družstevník Smolinské. 

 

Hlasovanie: 

za  - 0 poslancov 

proti - 4 poslanci 

Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

zdržal sa  -1 poslanec 

Daniel Kašák, 

 



- žiadosť  Poľovníckeho združenie Smolinské o dotáciu na rok 2020 vo 

výške 330,- eur (viď príloha č. 3/6) 

 

Uznesenie  číslo 3/8/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dotáciu  na rok 2020 pre 

Poľovnícke združenie Smolinské  vo výške 165,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť  Základnej organizácie JDS Smolinské o dotáciu na rok 2020 vo 

výške 700,- eur (viď príloha č. 3/7) 

 

Uznesenie  číslo 3/9/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dotáciu  na rok 2020 pre 

Základnú organizáciu JDS Smolinské  vo výške 350,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť  Speváckeho zboru Záhoráci Smolinčané o dotáciu na rok 2020 

vo výške 330,- eur (viď príloha č. 3/8) 

 

Uznesenie  číslo 3/10/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili dotáciu  na rok 2020 pre 

Spevácky zbor Záhoráci Smolinčané vo výške 165,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 



zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť  Špeciálnej základnej školy Šaštín-Stráže o dotáciu na rok 2020 

vo výške 100,- eur (viď príloha č. 3/9) 

 

Uznesenie  číslo 3/11/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zamietli dotáciu  na rok 2020 pre  

Špeciálnu základnú školu Šaštín-Stráže. 

 

Hlasovanie: 

za  - 0 poslancov 

proti - 5 poslancov 

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

Smolinský  

 

K bodu číslo 6 

 

Odkúpenie časti z pozemku, par. reg. „E“ p.č. 338/2 

- starosta obce navrhol poslancom OZ odsúhlasiť návrh na odkúpenie časti 

z pozemku registra „E“, p.č. 338/2 vo výmere 36m2, orná pôda, (viď 

príloha č. 3/10, LV č. 874) 

 

Uznesenie  číslo 3/12/2020 

 

Poslanci OZ  jednohlasne schválili  odkúpenie dielu 1 o výmere 

36 m2 odčleneného z pozemku registra "E" - parc. č. 338/2, druh orná pôda, 

výmera 983 m2, zapísaného na liste vlastníctva 874, katastrálne územie 

Smolinské, obec Smolinské podľa geometrického plánu č. 10/2020 zo dňa 

27.02.2020 vyhotoveného Mario Antálek, geodetické práce, Brodské, 

IČO: 34 787 291, úradne overeného dňa 30.03.2020 pod  č. 236/2020, úradne 

overil Ing. Drahoslava Komárková, Okresný úrad Senica, katastrálny odbor, od 

kupujúcich: Anastázia Masárová, Smolinské č. 273 v podiele 2/3 a Vojtech 

Ovečka, Smolinské č. 238 v podiele 1/3 za kúpnu cenu 8,50 EUR za m2 

pozemkov, tzn. za celkovú kúpnu cenu 306,- 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 7 

diskusia 

v rámci diskusie sa hovorilo o : 

- pokračujúcej pandémii COVID 19 

- o zrealizovaní oplotenia na zbernom dvore 

- na rekonštrukciu Požiarne zbrojnice je vypísané výberové konanie, termín 

je 06.05.2020 o 16tej hodine. 

- o probléme TJ Družstevník Smolinské s polievaním trávnika na ihrisku, 

nakoľko studňa v ZŠ s MŠ, ktorú pôvodne plánovali využívať je zanesená 

a nefunkčná 

 

Uznesenie  číslo 3/13/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili vybaviť projekty, 

stavebné povolenie, realizáciu a financovanie vŕtania novej studne, na 

najvhodnejšom mieste, na ihrisku TJ Družstevník Smolinské, na pozemku ktorý 

je  vo vlastníctve Obce Smolinské. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- poslanec p. Kurc sa spýtal, či je bytovka plne obsadená? 

 áno všetky byty sú obsadené 

- prečo sa haluzovina vozí stále do lesa a nie na zberný dvor? 

 zberný dvor ešte nie je dokončený, dávame haluzovinu na to isté 

miesto ako minulý rok aby firma, ktorá to príde drtiť sa nemusela 

presúvať, je problém zohnať firmu, ktorá drtí haluzovinu, možno by 

bolo lepšie uvažovať do budúcnosti s kúpou drtičky 

 

- poslanec p. Došek sa spýtal, prečo ešte nie je skolaudovaná elektrina na 

IBV za školou, majitelia pozemkov chcú stavať a chýba im základná sieť 

elektrina 

 elektrina skolaudovaná nie je, ZSE má problém s Inšpektorátom práce 

Trnava, ktorý jej nechce povoliť kolaudáciu 

- čo je s dotáciou na  chodníky ? 

 teraz sú všetky projekty pozastavené, uvidíme ako sa situácia vyvinie,  

- treba dať na pletivový plot zberného dvora zelenú plachtu  

 



 

 

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: 

 

Jozef Došek                                         .................................................... 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

apisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


