
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 6/2020 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

za prísnych hygienických opatrení, dňa 29.júna 2020 o 18.00 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: Jana Macháčková, Mgr. Eduard Šteflík, Mgr. Adela Bartová, Martina 

Fedorášová, Roman Valachovič 

(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 

- doriešenie žiadosti  Milana Zaňáta a manželky o odkúpenie časti 1 

z pozemku reg. „E“ p.č. 360 o výmere 11m2 

- žiadosť TJ Družstevník Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské v r. 2020 

- žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena ZEZ 

- žiadosť Aliaxandre Markoskaya o výmenu bytu 

6. Návrh záverečného účtu za rok 2019 

7. Stanovisko kontrolóra k návrhu záverečného účtu 2019 

8. Schválenie záverečného účtu a hospodárenia obce v r. 2019 

9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 

10. Schválenie použitia rezervného fondu 

11. Úprava rozpočtu obce na r. 2020 

12.  Schválenie odkúpenia parc. reg „E“ p.č. 362 o výmere 40m2, p.č. 363 

o výmere 126m2. parc. reg „C“ p.č. 394/2 o výmere 112m2, p.č. 396 

o výmere 385 m2, p.č. 394/1 o výmere 54m2, p.č. 395 o výmere 135m2 

13. Diskusia 

14. 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 6/1/2020 

 

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

dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 6/2/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Kurca Petra  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  všetky uznesenia  boli splnené. 

 

K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 

doriešenie žiadosti Milana Zaňáta a manželky o odkúpenie časti 1 

z pozemku reg. „E“ p.č. 360 o výmere 11m2 (viď príloha č. 5/2)  

 

Uznesenie  číslo 6/3/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva v nadväznosti na uznesenie č. 5/4/2020 

schvaľuje predaj časti pozemku – diel 1 o výmere 11m2, odčlenený 

geometrickým plánom č. 70/2020 zo dňa 27.05.2020, vyhotoveným Peter 

Bilický, 9G s.r.o., Sekule, IČO:50 147 935, úradne overeným dňa 11.06.2020, 

pod č. 465/2020, úradne overil Ing. Tomáš Blanárik, Okresný úrad Senica, 

katastrálny odbor, z pôvodného pozemku registra „E“ – parc.č. 360, druh 

záhrada, výmera 1683m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 2445, katastrálne 

územie Smolinské, obec Smolinské kupujúcim do ich podielového 

spoluvlastníctva: Milan Zaňát, nar. 05.07.1981, Smolinské č. 10 v podiele 5/8 

a Kristína Zaňátová, nar. 26.11.1986, Smolinské č. 414 v podiele 3/8 za kúpnu 

cenu 6,06 EUR za meter štvorcový pozemkov, tzn. za celkovú kúpnu cenu 66,66 

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 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

Smolinské v roku 2020 vo výške 2.000,- eur (viď príloha 6/2) 

 

Uznesenie  číslo 6/4/2020 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili dotáciu pre TJ Družstevník Smolinské vo  

výške 2.000,- eur na rok 2020. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 



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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť firmy LiV-EPI, s.r.o. Bratislava o súhlas na zriadenie vecného 

bremena SA_A1_Gbely, Smolinské VN 214, VNK, TS, NNK (viď 

príloha č. 6/3) 

poslanci OZ po rozsiahlej debate k tomuto bodu prijali 

 

Uznesenie  číslo 6/5/2020 

 

Poslanci schválili  firme LiV-EPI, s.r.o Bratislava, ktorá na základe 

plnomocenstva zastupuje firmu Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 

zriadenie vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení 

a rozvodov, pripravovanej stavby SA_A1_Gbely, Smolinské VN 214, 

VNK,TS,NNK pre potreby uloženia VN vedenia na parc. č. KN reg „C“ parc. č. 

678/1, a parc. č. KN reg „E“, parc. č.  449/101, LV  č. 2403, k.ú. Smolinské 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci, Jozef Došek , Daniel Kašák, Peter Kurc,  

proti - 1 poslanec, Ing. Stanislav Maderič 

zdržal sa  - 1 poslanec, Bc. Michal Smolinský  

 

- žiadosť Aliaksandry Markouskaya o výmenu jednoizbového bytu č. 4 za 

dvojizbový byt č. 11 (viď príloha č. 6/4) 

 

Uznesenie  číslo 6/6/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom schvaľuje na základe žiadosti zo dňa 

02.júna 2020 uzavretie nájomnej zmluvy na dvojizbový byt č. 11 v bytovom 

dome so súpisným číslom 425  nájomkyni: Aliaksandra Markouskaya, bytom: 

Smolinské 425 na dobu nájmu do 30.11.2020 výmenou za pôvodný jednoizbový 

byt č. 4. 

 

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 

 

Návrh záverečného účtu za rok 2019 

Účtovníčka obce p. Jaroslava Okasová prečítala poslancom OZ  „Návrh 

záverečného účtu za rok 2019 (viď príloha č. 6/5) 

 

K bodu číslo 7 

 

Stanovisko kontrolóra k návrhu záverečného účtu 2019 

Kontrolórka obce Ing. Martina Ovečková predniesla poslancom OZ svoje 

stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019(viď príloha č. 6/6) 

 

Uznesenie  číslo 6/7/2020 

 

Poslanci OZ zobrali na vedomie správu kontrolóra obce k návrhu záverečného 

účtu obce Smolinské za rok 2019. 

 

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 

 

Schválenie záverečného účtu a hospodárenia obce v r. 2019 

 

Účtovníčka obce predložila poslancom „Hospodárenie obce za rok 2019, 

príjmovú aj výdavkovú časť podľa položiek a podpoložiek rozpočtového 

hospodárenia za Obec a rozpočtovú organizáciu, (viď príloha č. 6/7) a predniesla 

„Návrh Záverečného účtu k 31.12.2019“ , ktorý bol vyvesený na informačnej 

tabuli pred budovou OcÚ Smolinské dňa 09.06.2020, zverejnená na webovej 

stránke obce  dňa 09.06.2020. K danému návrhu záverečného účtu neboli zo 

strany občanov ani poslancov OZ vznesené žiadne pripomienky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

 

 
Bežné  príjmy spolu 502 249,60 

z toho : bežné príjmy obce  488 319,36 

             bežné príjmy RO 13 930,24 

Bežné výdavky spolu 499 324,53 

z toho : bežné výdavky  obce  292 731,40 

             bežné výdavky  RO 206 593,13 

Bežný rozpočet / prebytok 2 925,07 

Kapitálové  príjmy spolu 411 093,31 

z toho : kapitálové  príjmy obce  411 093,31 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 660 990,33 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  660 990,33 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet /schodok -249 897,02 

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -246 971,95 

Úprava schodku  2 382,66 

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu -249 354,61 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  444 632,91 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 9 675,08 

Rozdiel finančných operácií 434 957,83 

PRÍJMY SPOLU   1 357 975,82 

VÝDAVKY SPOLU 1 169 989,94 

Hospodárenie obce  187 985,88 

Vylúčenie z prebytku 2 382,66 

Upravené hospodárenie obce 185 603,22 



 

 

Schodok rozpočtu v sume 246 971,95 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 

ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných 

predpisov v sume    2 382,66 EUR  navrhujeme vysporiadať z finančných 

operácií v sume   249 354,61 EUR         

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri 

usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného 

zákona, z tohto  prebytku vylučujú :  

a) nevyčerpané prostriedky dotácie na stravné z ÚPSVaR  podľa ustanovenia 

§140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume: 1 197,60 EUR,  

b) nevyčerpané prostriedky za stravné v ŠJ v sume 1 185,06 EUR. 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  249 354,61 EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 

249 354,61 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 185 603,22 EUR, 

navrhujeme použiť na : 

- tvorbu rezervného fondu: 185 603,22 EUR . 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 

2019 vo výške 185 603,22 EUR.  

Uznesenie  číslo 6/8/2020 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné 

hospodárenie obce za rok 2019 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:185 603,22 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 9 

 

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 

 

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

účtovnej závierky k 31.12. 2019 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo 

Obce Smolinské “  (viď príloha č. 6/8)    

 

Uznesenie  číslo 6/9/2020 

 

Poslanci OZ zobrali „Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky  

k 31.12. 2019 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Smolinské “  

(viď príloha č. 6/8)   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 10 

 

Schválenie použitia rezervného fondu:  

Rezervný fond bude použitý na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu obce:  

-kúpa rodinného domu na prístupovú cestu, búracie práce, výstavba 

inžinierskych sietí k Domovu seniorov 

- projektové práce  k výstavbe Domovu seniorov 

- dobudovanie investičnej výstavby na  IBV Pri škole  

-dobudovanie investičnej výstavby na IBV Dráhy I a II  

- kúpa pozemkov  

-havarijná situácia  

-vybudovanie zberného miesta 

 

Uznesenie  číslo 6/10/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom  jednohlasne schvaľuje použitie  



rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu obce:  

kúpa rodinného domu na prístupovú cestu, búracie práce, výstavba inžinierskych 

sietí k Domovu seniorov, projektové práce  k výstavbe Domovu seniorov, 

dobudovanie investičnej výstavby na  IBV Pri škole, dobudovanie  

investičnej výstavby na IBV Dráhy I a II, kúpa pozemkov, havarijná situácia, 

vybudovanie zberného miesta 

 

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 11 

 

Úprava rozpočtu obce č. 2 na rok 2020. (viď príloha č. 6/9) rozpis podľa 

položiek a podpoložiek 

 

Príjmy Schválený Zmena rozpočtu č.1 

rozpočtovým 

opatrením  

Zmena rozpočtu 

č. 2 

uznesením 

zastupiteľstva 

Bežné príjmy obec 473 012,00 479 312,00 479 312,00 

Bežné príjmy škola 18 500,00   18 500,00 18 500,00 

Kapitálové príjmy obec 100 000,00 129 959,38 129 959,38 

Kapitálové príjmy škola 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie príjmy 

obec 

60 000,00    60 000,00 60 000,00 

Finančné operácie príjmy 

škola 

0,00 0,00 0,00 

Celkom 651 512,00 687 771,38 687 771,38 

 

Výdavky Schválený Zmena rozpočtu 

č. 1 

 rozpočtovým 

opatrením 

Zmena rozpočtu č.2 

uznesením 

zastupiteľstva 

Bežné výdavky obec       288 291,00 288 291,00 262 625,00 

Bežné výdavky škola 203 221,00 203 221,00 221 887,00 

Kapitálové výdavky obec 157 600,00 157 600,00 157 600,00 

Kapitálové výdavky škola 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie výdavky 

obec 

                                       

                    2 400,00 

 

          2 400,00 

 

2 400,00 

Finančné operácie výdavky 

škola 

0,00 0,00 0,00 

Celkom 651 512,00 651 512,00 651 512,00 

 
 



Uznesenie  číslo 6/11/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom  jednohlasne schvaľuje úpravu rozpočtu č. 

2 na rok 2020 kde na strane príjmov je 687 771,38 eur a na strane výdavkov 

651 512,00 eur. (viď príloha 6/9) 

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 12 

 

Schválenie odkúpenia parc. reg „E“ p.č. 362 o výmere 40m2, p.č. 363 o výmere 

126m2. parc. reg „C“ p.č. 394/2 o výmere 112m2, p.č. 396 o výmere 385 m2, 

p.č. 394/1 o výmere 54m2, p.č. 395 o výmere 135m2 (viď príloha 6/10) 

 

Uznesenie  číslo 6/12/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom  jednohlasne schvaľuje odkúpenie 

nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Smolinské, obec 

Smolinské, okres Senica: 

a) zapísaných na liste vlastníctva č. 446:                                                                

- pozemku registra „C“ – parc. č. 394/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 54 m2,                                                                                                         

- pozemku registra „C“ – parc. č. 395, druh záhrada, výmera 135 m2,                        

- stavby – rodinného domu so súpisným číslom 346, postaveného na pozemku 

parc. č. 394/1, 

b) zapísaných na liste vlastníctva č. 427:                                                                

- pozemku registra „E“ – parc. č. 362, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 

40 m2,                                                                                                                      

- pozemku registra „E“ – parc. č. 363, druh záhrada, výmera 126 m2,  

c) zapísaných na liste vlastníctva č. 428, na ktorých je spoločný dvor:                  

- pozemku registra „C“ – parc. č. 394/2, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 112 m2,                                                                                                       

- pozemku registra „C“ – parc. č. 396, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 

385 m2,                                                                                                                  



od predávajúcich: Viera Jurkovičová, Smolinské č. 62, 908 42 Smolinské, Jozef 

Masár, Brnenská 675/2, 908 01 Kúty a Ladislav Masár, 908 42 Smolinské č. 

297, podľa ich spoluvlastníckych podielov za celkovú kúpnu cenu 30.000,- 

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 13 

diskusia 

 

- ako prvý v diskusii vystúpil p. Roman Valachovič, ktorý si v súťaži 

o stavebné pozemky vysúťažil pozemok p.č. 570/14 u ktorého sa zistilo že 

nemá prístupovú cestu a nie je možné ho využiť na vysúťažený  účel- 

stavbu rodinného domu  a z tohto dôvodu žiada obecné zastupiteľstvo 

o výmenu pozemku za pozemok p.č. 570/13, ktorý mal v súťaži v poradí 

ako tretí. 

 

Uznesenie  číslo 6/13/2020 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva v nadväznosti na výsledky obchodnej verejnej 

súťaže na odpredaj stavebných pozemkov, vyhlásenej dňa 03.06.2020  

a na základe žiadosti úspešných uchádzačov: Roman Valachovič, č. 162, 

Smolinské a Silvia Štítna, Hollého 752/6, Senica schvaľujú výmenu pozemku 

tak, že predmetom kúpy bude náhradný pozemok registra "C"  

- parc. č. 570/13, druh orná pôda, výmera 721 m2, zapísaný na liste vlastníctva 

č. 666, keďže pôvodný pozemok parc. č. 570/14, ktorý bol predmetom 

obchodnej verejnej súťaže, nemá zabezpečený vyhovujúci prístup a nie je možné 

ho momentálne využiť ako stavebný pozemok. 

 

Hlasovanie: 

za  - 5 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- ďalej v diskusii vystúpil riaditeľ ZŠ s MŠ Smolinské Mgr. Eduard Šteflík, 

ktorý predniesol poslancom, vzhľadom na to že obecné zastupiteľstvo už 

v minulosti schválilo navýšenie počtu pedagogických zamestnancov či už 



v originálnych alebo v prenesených kompetenciách na počet 3. učitelia, 

žiadosť o zmenu rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov na plat 3 

učiteľa v originálnych aj v prenesených kompetenciách. Do diskusie sa 

zapojili aj prítomné mamičky a žiadali ponechať aj naďalej 3 učiteľov. 

Ďalej sa hovorilo o blížiacom sa termíne volieb riaditeľa ZŠ s MŠ 

Smolinské, ktorému ku dňu 1.10.2020 končí funkčné obdobie a je nutné 

vypísať  výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ. 

 starosta obce informoval prítomných že v dnešnom schválení úpravy 

rozpočtu sa už počítalo s navýšením finančných prostriedkov pre ZŠ  

s MŠ na platy 3. učiteľov, výberové konanie vypíšeme v čo najkratšom 

čase 

 

 starosta obce informoval prítomných o povodniach, ktoré postihli našu 

obce, bola zaplavená cesta, chodníky aj domy na hlavnej ulici pri kostole 

(Myjávka) a taktiež u ihriska, chcel by sa poďakovať dobrovoľníkom 

a hasičom za pomoc a vzhľadom na to že v krátkom čase boli domy pri 

moste v blízkosti ihriska a bývalého kúpaliska vytopené, malo by sa 

uvažovať o rekonštrukcii tohto mosta a o zväčšení mostného otvoru, ktorý 

sa v súčasnosti ihneď upchá a voda sa z potoka vyleje na cestu a zatopí 

priľahlé domy  

- v súvislosti d povodňami sa p. poslanec Kurc spýtal ako sa stavia k tomu 

Poľnohospodárske družstvo Smolinské, keďže prichádza k zatopeniu 

dediny aj z ich polí, hlavne nevhodným výberom sadených plodín 

 PD Smolinské nám na požiadanie prišlo pomôcť s fekálom spláchnuť 

cestu, čo im bude zaplatené,  

 

- p. poslanec Došek sa spýtal či sa pokračuje s pozemkami špic pri chate či 

je už podrtená a odvezená haluzovina a či sa spoločnosť Hílek a spol. 

Senica už vyjadrila kedy začne stavať novú bytovku, v zmluve majú 

lehotu do dvoch rokov od kúpi pozemku  

 vybavovanie pozemkov špic pri chate sme postúpili právničke, avšak ja 

budem musieť osloviť majiteľov pozemkov, aby nám pozemky, ktoré sú 

v súkromnom vlastníctve odpredali 

 haluzovina je podrtená a odvezená len z časti, stále hľadáme lepšie 

a lacnejšie riešenie 

 nemám vedomosť o tom že by  firma Hílek a spol. Senica robila na 

projektoch alebo na stavebnom povolení na novú bytovku, spýtam sa ich 

a upozorním ich na lehotu 

  

- p. poslanci Kurc a Došek sa spýtali či už je dokončené výberové konanie 

na dodávateľa prác na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 

 zatiaľ výberové konanie nebolo dokončené, nakoľko jedna firma mala 

nižšiu ponuku ako bol rozpočet a bolo treba dovysvetliť niektoré veci, 



vyzerá to tak že bude výberové konanie zrušené a bude vypísané nové 

konanie    

 

- p. poslanec Kurc navrhol do budúcnosti riešiť chodník medzi 

autobusovou zastávkou pri ZŠ a novovybudovanou bytovkou a taktiež 

zamerať sa na vybavenie pozemkov (pozemkové úpravy) oproti 

pozemkom na IBV pri škole, kde už bola riešená štúdia výstavby 

 

- obecná kontrolórka Ing. Ovečková sa spýtala či by sa nemal ísť privítať 

nový p. farár, ktorý príde 1.7.2020 a či by sa nemalo vyhlásiť že sú sv. 

omše aby ľudia chodili do kostola 

 ak príde p. farár alebo kostolníčka a požiada o vyhlásenie nie je v tom 

žiadny problém, aj v minulosti sa im vždy vyšlo v ústrety, avšak mi sami 

od seba nemôžeme vyhlasovať v MR oznam za niekoho iného, doteraz 

vždy prišiel nový p. farár na obecný úrad sa predstaviť, tak dúfame, že aj 

tento príde 

 

K bodu číslo 14 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Obce Smolinské ukončil. 

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


