
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 6/2019 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo dňa 25. júna 2019 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu 

Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

poslanci: Jozef Došek, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Tibor Slovák,  

ospravedlnení:  Daniel Kašák 

obecná kontrolórka: Ing. Martina Ovečková 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               Jaroslava Okasová 

                               

hostia: Branislav Masár 

(viď prezenčná listina – príloha č. 6/1) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Žiadosti a sťažnosti občanov 

  -žiadosť Ing. Vladislava Danadu a manželky, o odkúpenie    

  pozemku p.č. 526/4, k.ú. Smolinské 

 -žiadosť  Lukáša Pavloviča o poskytnutie dotácie z rozpočtu   

 Obce Smolinské v roku 2019 

 - žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o finančnú spoluúčasť pri  zhotovení 

preložky plynárenského zariadenia na parkovisku pred farou v obci 

Smolinské 

- odkúpenie pozemku p.č. 358 a 359, k.ú. Smolinské 

- odkúpenie pozemku p.č. 899/15 k.ú. Smolinské 

6. Schválenie „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Smolinské na rok 2019 

7. Schválenie VZN č. 2/2019 o podmienkach prideľovania nájomných 
bytov vo vlastníctve obce 

8. Schválenie VZN č. 3/2019 o výške a príspevku rodiča ako zákonného 

zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady školskej jedálne 



9. Schválenie záverečného účtu za rok 2018 

10.Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za r. 2018 

11.  Diskusia 

12.   Záver 

 

K bodu číslo 1 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský privítal všetkých prítomných a zahájil  riadne 

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 6/1/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek, 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. Tibora Slováka a Ing. Stanislava Maderiča, za zapisovateľku p. Janu Žákovú a 

dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 6/2/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Tibora Slováka a Ing. Stanislava Maderiča ,  za zapisovateľku p. 

Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  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 všetky uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OZ boli 

splnené . 

 

K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 

- žiadosť Ing. Vladislava Danadu a Mgr. Michaely Danadovej, Smolinské 

414 o odkúpenie pozemku p.č. 526/4 o výmere 117m2  (viď príloha č. 

6/2).  

 

Uznesenie  číslo 6/3/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne zamietli  žiadosť Ing. Vladislava Danadu a Mgr. 

Michaely Danadovej, Smolinské 424 o odkúpenie  pozemku č. 526/4  

Hlasovanie: 

za  - 0 poslancov 

proti  - 4 poslanci 

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

zdržal sa - 0 poslancov 

 

- žiadosť Lukáša Pavloviča, bytom Smolinské 339 o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Obce Smolinské v r. 2019 (viď príloha č. 6/3) na podporu 

odstraňovania rodinných domov v zlom technickom stave a výstavbu 

nových rodinných domov na mieste odstránených stavieb. 

 

Uznesenie  číslo 6/4/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili dotáciu na podporu odstraňovania rodinných 

domov v zlom technickom stave a výstavbu nových rodinných domov na mieste 

odstránených stavieb pre p. Lukáša Pavloviča, bytom Smolinské 339 vo výške 

5.000,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 



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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosť Smolinské o finančnú 

spoluúčasť pri zhotovení preložky plynárenského zariadenia na 

parkovisku pred farou v obci Smolinské  vo výške 1.550,- eur (viď príloha 

č. 6/4) 

 

Uznesenie  číslo 6/5/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili pre Rímskokatolícku 

cirkev, Farnosť Smolinské  príspevok vo výške 1.550,- eur na preloženie 

plynárenského zariadenia na parkovisku pred farou.  

  

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- odkúpenie pozemkov  par.č. 358, záhrada, o výmere 548m2  a par.č. 359, 

orná pôda, o výmere 1543, LV č. 1297, (viď príloha č. 6/5), 

  

Uznesenie  číslo 6/6/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili odkúpenie pozemku 

registra „C“ – parc. č. 358, druh záhrada, výmera 548 m2, a parc. č. 359, druh 

orná pôda, výmera 1543 zapísaných  na liste vlastníctva č.1297, katastrálne 

územie Smolinské, obec Smolinské, okres Senica od výlučného vlastníka: 

Šipold Vladimír, Smolinské č. 153,  za kúpnu cenu 10,50 eur za meter 

štvorcový, tzn. za celkovú kúpnu cenu vo výške 21.955,50 eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- odkúpenie pozemku  par.č. 899/15, zastavané plochy, o výmere 3847m2  

na ktorom chce Obec vybudovať zberný dvor (viď príloha č. 6/6), 

 

 



Uznesenie  číslo 6/7/2019 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili odkúpenie pozemku 

registra „C“ – parc. č. 899/15, druh zastavaná plocha, výmera 3847 m2, 

vytvoreného geometrickým plánom číslo 6/2019, vyhotoveným Vladimírom 

Čechom, Hílek a spol. a.s. Vajanského 24 Senica, zo dňa 17.6.2019 pre 

katastrálne územie Smolinské, obec Smolinské, okres Senica od výlučného 

vlastníka: Poľnohospodárske družstvo Smolinské, IČO: 31413315, Smolinské 

386  za kúpnu cenu 3 eur za meter štvorcový, tzn. za celkovú kúpnu cenu vo 

výške 11.541,- eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Schválenie  Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolinské na 

rok 2019 

- kontrolórka obce Ing. Martina Ovečková predniesla poslancom OZ „Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolinské na rok 2019“ 

(viď príloha 6/7) 

 

Uznesenie  číslo 6/8/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Smolinské na rok 2019“ (viď príloha 6/7) 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

Kontrolórka obce Ing. Ovečková prečítala svoju „Správu kontrolórky obce 

(viď príloha č. 6/8) a stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 

2018“  (viď príloha č. 6/9)    

 

Uznesenie  číslo 6/9/2019 

 

Poslanci OZ zobrali správu kontrolórky obce za rok 2018(viď príloha č. 6/8). 



a stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 (viď príloha č. 6/9) na 

vedomie.  

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Schválenie VZN č. 2/2019 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo 

vlastníctve obce (viď príloha 6/10) 

 

Uznesenie  číslo 6/10/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 2/2019 „O podmienkach prideľovania 

nájomných bytov vo vlastníctve Obce Smolinské „ (viď príloha 6/10) 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

Schválenie VZN č. 3/2019 o výške príspevkov rodičov a zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 

v školskej jedálni (viď príloha 6/11) 

 

Uznesenie  číslo 6/11/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 3/2019 „o výške príspevkov rodičov 

a zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni „ (viď príloha 6/11) 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 



K bodu číslo 9 

 

Hospodárenie obce za rok 2018 a Návrh záverečného účtu obce za rok 

2018(viď príloha 6/12) 

 

Účtovníčka  obce prečítala poslancom  „Hospodárenie obce za rok 2018, 

príjmovú  aj výdavkovú časť podľa položiek a podpoložiek rozpočtového 

hospodárenia za Obec a rozpočtovú organizáciu, (viď príloha 6/12) a predniesla 

„Návrh Záverečného účtu k 31.12. 2018“, ktorý bol vyvesený na informačnej 

tabuli pred budovou OcÚ Smolinské dňa 10.6.2019 (viď príloha 6/13. K danému 

návrhu záverečného účtu neboli zo strany občanov ani poslancov OZ vznesené 

žiadne pripomienky   

 

Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR 

 
Bežné  príjmy spolu 470 183,04 

z toho : bežné príjmy obce  449 988,68 

             bežné príjmy RO 20 194,36 

Bežné výdavky spolu 399 369,12 

z toho : bežné výdavky  obce  213 968,32 

             bežné výdavky  RO 185 400,80 

Bežný rozpočet 70 813,92 

Kapitálové  príjmy spolu 423,14 

z toho : kapitálové  príjmy obce  423,14 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 252 349,24 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  252 349,24 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -251 926,10 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -181 112,18 



Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku  0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0,00 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  252 153,75 

z toho : príjmové finančné operácie  obce  250 096,96 

             príjmové finančné operácie   RO 2 056,79   

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 3 971,38 

z toho : výdavkové finančné operácie  obce  3 971,38 

             výdavkové finančné operácie   RO 0,00 

Rozdiel finančných operácií 248 182,37 

PRÍJMY SPOLU   722 759,93 

VÝDAVKY SPOLU 655 689,74 

Hospodárenie obce  67 070,19 

Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku 10 556,79 

Upravené hospodárenie obce 56 513,40 

 

Uznesenie  číslo 6/12/2019 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili  Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné 

hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad. Prebytok rozpočtového 

hospodárenia obce zistený podľa §10 ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

v znení neskorších predpisov OZ rozhodlo použiť na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 56.513,40  eur. Rezervný fond  bude použitý na krytie kapitálových 

výdavkov rozpočtu obce . 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 10 

 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 

 



Účtovníčka obce p. Okasová  prečítala  „Správu nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky k 31.12. 2018 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo 

Obce Smolinské “  (viď príloha č. 6/14)    

 

Uznesenie  číslo 6/13/2019 

 

Poslanci OZ zobrali „Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky  

k 31.12. 2018 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Smolinské “  

(viď príloha č. 6/14)   na vedomie.  

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 11 

 

Diskusia: 

 

V diskusii sa najprv prihlásil o slovo p. Branislav Masár, ktorý sa na začiatok 

ospravedlnil starostovi obce za svoje správanie spred dvoch dní, kedy na 

obecnom úrade na starostu obce kričal a okrem iného povedal: 

- budem chodiť na každé zasadnutie OZ, mám na to právo 

- mám problém s vodou, z chodníka mi zateká dom, moja predchádzajúca 

žiadosť nebola riešená na zasadnutí obecného zastupiteľstva, boli 

porušené moje práva 

- spýtal sa či má starosta právo vyhadzovať občanov z obecného úradu 

- starosta mi vytkol, že mňa nikto nemá rád, že myslím len na seba 

- starostov syn si postavil rodinný dom, nenechal príslušný odstup od 

susedov, kto teda myslí na seba? 

- nerobia sa v obci chodníky, stále hovoríte že sa nedajú vybaviť dotácie 

- ako zistila Ing. Baďurová zo stavebného úradu, že mám vysoko osadenú 

šachtu? 

- funguje tu klientelizmus, rodinkárstvo a korupcia ( po upozornení 

poslancov aby vážil slová sa za korupciu ospravedlnil) 

- povedali ste, že na katastri nie je zapísaný chodník pri mojom dome ale to 

nie je žiaden chodník v dedine 

- žiadam o vytvorenie stavebnej komisie z poslancov 

- naši hasiči by mali nosiť rovnošaty a nie sedieť v kostole v montérkach je 

to hanba obce 

- treba zakúpiť nové požiarne vozidlo 



- na IBV I. sú zle rozparcelované pozemky, sú zbytočne veľké, je tam 

zaflekovaná cesta, sú tam panele treba dobudovať cestu 

- dažďová voda tečie po ceste napr. aj pri škole po hlavnej ceste 

- od kapličky po základnú školu nikto za 30 rokov nevedel poriadne urobiť 

chodník, je tam stĺpik a retiazka na hanbu 

- máme plno pozemkov a obec ide kupovať nový pozemok na starobinec 

- nemáme zberný dvor 

- školské byty nemajú parkovisko 

- starosta je arogantný 

- treba zaktualizovať webovú stránku obce 

- ešte sa opýtam právnika či je možné zverejňovať kamerový záznam zo 

zastupiteľstva? 

- treba dorobiť staré veci a nie začínať nové – starobinec a iné blbosti (za 

blbosti sa ospravedlnil) 

- zamestnancov OcÚ nie je ani vidieť, nekosia 

- ja som mal dopravnú značku pri mojom rodinnom dome s.č. 92 povolenú 

a keď som si žiadal o jej predĺženie p. Žáková mi vyplnila tlačivo a poslali 

ste ho na dopravný inšpektorát, ktorý mi značku zamietol 

 

na čo starosta reagoval: 

- tvoja predchádzajúca žiadosť bola podaná v prelomovom období kedy sa 

menili starostovia, bola adresovaná na obecný úrad, nie na zastupiteľstvo, 

požiadali sme dopravný inšpektorát o vyjadrenie a následne sme ti poslali 

odpoveď, o ktorej sme aj na najbližšom zasadnutí OZ informovali 

poslancov OZ, ty si svojvoľne odstránil značku, ktorá tam bola, mal si 

dostať pokutu 300,- eur,  

- vyhodil som ťa z obecného úradu preto že si sa nevhodne správal kričal si 

tak že až prišli susedia a okoloidúci sa pýtať čo sa deje, veci sa dajú riešiť 

aj v kľude, ja som Ťa oslovil ako pracovníka firmy ASTAP, Gbely a chcel 

som riešiť vyznačenie kábla – elektrického vedenia, o ktorom ani 

pracovníci ZES nevedeli a vedie cez obecné pozemky na IBV za školou, 

znehodnocuje ich, a ktorý bol už pri kopaní verejného osvetlenia preťatý, 

teraz sa tam má znovu kopať tak som prišiel v dobrom aby ste dali kábel 

vytýčiť aby sa predišlo zbytočným problémom a ty si sa o tom so mnou 

nechcel ani baviť, povedal si že aby som to nechal tak a začal si s Tvojím 

osobným problémom,  ktorý sme si mohli v kľude  vydiskutovať, avšak 

Ty si ma ani nepustil k slovu  

- môj syn má, pri stavbe rodinného domu, problém so susedou, avšak to 

riešia príslušné orgány, ja do toho nezasahujem, keď si syn žiadal 

o stavebné povolenie a začínal stavbu ja som ešte nebol starosta 

- áno už viac krát  môj predchodca dával žiadosti na eurofondy, avšak 

bezúspešne, obec nemá dostatok finančných prostriedkov aby mohla vo 

vlastnej réžii riešiť všetky chodníky, už sa začalo s postupným 



zameriavaním a vysporiadavaním  chodníkov, avšak je to proces 

dlhodobý 

- Ing. Baďurová chodí do obce na stavebné konania a tvoju vyvýšenú 

vodovodnú šachtu nie je možné si nevšimnúť 

- vytvorenie komisií je výlučne v kompetencii poslancov, máme stavebný 

úrad, ani jeden z poslancov nie je „stavar“, všetky stavebné veci musia ísť 

cez stavebný úrad,  preto poslanci nevyužili túto možnosť a stavebnú 

komisiu nevytvorili 

- na zakúpení resp. pridelení požiarneho auta sa pracuje, našim hasičom 

boli a stále aj sú podľa ich požiadaviek zakupované pomôcky 

a vybavenie, ktoré potrebujú 

- na IBV I. boli zrealizované Jednoduché pozemkové úpravy, veľkosť 

pozemkov závisela od výmery, ktorú príslušný majiteľ vlastnil, obec tam 

mala len 3 pozemky, ostatné sú súkromné pozemky a bolo na vlastníkoch 

či sa chcú spojiť do jedného celku s niekým iným alebo nie, cestu sa 

snažíme vo vlastnej réžii opravovať, na novú cestu zatiaľ nie sú finančné 

prostriedky, obec nemá taký veľký rozpočet aby mohla všetko realizovať 

naraz 

- áno obec vlastní pozemky, avšak ani jeden nie je dostatočne veľký na 

vybudovanie domova pre dôchodcov 

- na zbernom dvore sa pracuje, práve na tomto zasadnutí sa schvaľovala 

kúpa pozemku na zberný dvor 

- hľadáme nového správcu webovej stránky, tento týždeň by  mala prísť 

nová ponuka na spravovanie webovej stránky 

- zamestnanci sú neustále vonku, kosia, teraz konkrétne kosili na IBV za 

školou, kosia verejné priestranstvá, cintorín, pred domami kde nikto 

nebýva ....... 

- žiadosť na osadenie dopravnej značky si mal adresovať na stavebný úrad 

nie na obecné zastupiteľstvo, nie je v kompetencii OZ povoľovať 

osadenie dopravných značiek, preto Ťa p. Žáková upozornila a vyplnila Ti 

žiadosť aby si si ju  podal cez stavebný úrad aj s potrebným vyjadrením 

dopravného inšpektorátu 

 

ďalej sa do diskusie zapojili: 

- kontrolórka obce Ing. Martina Ovečková sa spýtala či by sa pri starej 

pošte nedali osadiť spomaľovacie prahy, nakoľko tam jazdia autá veľmi 

rýchlo 

 

- p. Kurc upozornil starostu obce, že v lese robia občania čiernu skládku 

ďalej na pretrvávajúci stav - parkujúce auto, z časti na ceste, pri rodinnom 

dome s.č. 303 a požiadal o zasielanie zápisnice všetkým poslancom, nie 

len overovateľom  

 



- p. Došek : navrhol opraviť chodník pred bývalou vinárňou, p. Polák si 

práce urobí sám len treba zakúpiť materiál, ďalej požiadal  premiestniť 

kontajner na sklo, ktorý je pri obecnom úrade o kúsok ďalej, k stĺpu 

 

- p. Slovák sa spýtal čo je s kamerou na šenku? 

- na čo starosta obce odpovedal, že opraviť sa nedá, ponuka na zakúpenie 

novej bola veľmi prehnaná, pokúsime sa zohnať ponuku od inej firmy, 

avšak nevieme či nám potom bude firma Kelcom robiť aj naďalej servis 

- starosta informoval poslancov že výzvy na chodníky zatiaľ v IROPe 

nevyšli, jedine v MASKe, kde by sme mohli dostať 27.000,- eur, avšak 

spoluúčasť je tam okolo 17.000,- eur 

- na čo poslanci OZ reagovali že do toho nepôjdu, že je tam vysoká 

spoluúčasť a radšej sa počká na IROP 

 

K bodu číslo 12 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva Obce Smolinské ukončil. 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


