OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
OBCE SMOLINSKÉ
Z Á P I S N I C A číslo 10/2020
napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo
za prísnych hygienických opatrení, dňa 14.decembra 2020 o 18.00 hodine
v zasadačke OcÚ Smolinské.
Prítomní boli:
starosta obce: Vladimír Smolinský
poslanci: Jozef Došek, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,
Bc. Michal Smolinský,
ospravedlnení: Daniel Kašák
zamestnanci OcÚ: Jana Žáková
Jaroslava Okasová
Hostia: Mgr. Viera Pribylová
(viď prezenčná listina – príloha č. 10/1)
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Žiadosti a sťažnosti občanov:
- žiadosť PD Smolinské o povolenie splátkového kalendára na daň z
nehnuteľnosti
6. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020
7. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020
8. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021-2023
9. Schválenie rozpočtu na rok 2021-2023
10.Schválenie cintorínskych poplatkov
11.Úprava rozpočtu 2020
12.Správa audítora z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019
13.Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam par. reg. „C“ p.č.
752/1 záhrada a p.č. 751/2 zast. plocha
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 a spýtal sa či majú poslanci k programu nejaké pripomienky.
Nakoľko neboli žiadne pripomienky, starosta obce dal za návrh programu
hlasovať.
Uznesenie číslo 10/1/2020
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, 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 p. Jozefa Došeka , za zapisovateľku p. Janu Žákovú a dal o
návrhu hlasovať.
Uznesenie číslo 10/2/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili za overovateľov
zápisnice p. Petra Kurca a p. Jozefa Došeka, za zapisovateľku p. Janu Žákovú.
Hlasovanie:
za - 4 poslanci
Jozef Došek , 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
Žiadosť PD Smolinské o povolenie splátkového kalendára (viď príloha č. 10/2).

Uznesenie číslo 10/3/2020
Poslanci OZ jednohlasne schválili pre PD Smolinské splátkový kalendár na
zaplatenie dane z nehnuteľnosti. Prvú splátku vo výške 5.000,- eur je PD
Smolinské povinné zaplatiť do konca roka 2020, zvyšnú sumu vo výške
16.247,14 eur je povinné zaplatiť do konca januára 2021
Hlasovanie:
za - 4 poslanci
Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
K bodu číslo 6
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2020 (viď príloha č. 10/3)
starosta obce p. Vladimír Smolinský predniesol poslancom návrh dodatku č. 1
k VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti a to zmenu sadzby dane z pozemkov
ornej pôdy na 0,67%
Uznesenie číslo 10/4/2020
Poslanci OZ jednohlasne schválili dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o dani
z nehnuteľnosti (viď príloha č. 10/3).
Hlasovanie:
za - 4 poslanci
Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
K bodu číslo 7
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 (viď príloha č. 10/4)
starosta obce p. Vladimír Smolinský predniesol poslancom návrh dodatku č. 1
k VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a to zmenu v §1 ods.1 bolo rozšírené písm. b) a vložené nové písmeno
f), v prílohe č. 1 bol v bode 1. písm. a) zmenený koeficient na 0,57
Uznesenie číslo 10/5/2020
Poslanci OZ jednohlasne schválili dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (viď príloha č. 10/4).

Hlasovanie:
za - 4 poslanci
Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
K bodu číslo 8
Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021-2023
Obecná kontrolórka Ing. Martina Ovečková prečítala poslancom OZ
„Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce
Smolinské na roky 2021-2023(viď príloha 10/5).
Uznesenie číslo 10/6/2020
Poslanci OZ jednohlasne zobrali „Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu obce Smolinské na roky 2021-2023(viď príloha 10/5)
na vedomie.
Hlasovanie:
za - 4 poslanci
Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
K bodu číslo 9
Účtovníčka obce p. Jaroslava Okasová predniesla poslancom „Návrh rozpočtu
na roky 2021-2023“ (viď príloha 10/6)
Uznesenie číslo 10/7/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili „Rozpočet Obce
Smolinské na roky 2021-2023, kde v roku 2021 sú príjmi vo výške 812 070,eur z toho bežné príjmy obce budú vo výške 470 948,- €, kapitálové príjmy
obce: 0,- €, príjmové finančné operácie obce 312 040,-€, vlastné príjmy RO vo
výške 29 082,-eur, kapitálové príjmy RO 0,-eur, príjmové finančné operácie RO
0,- eur a výdavky vo výške 812 070,- eur z toho bežné výdavky obce 269 112,eur, kapitálové výdavky obce 310 000,- eur, výdavkové finančné operácie obce
2 040,- eur, bežné výdavky RO 230 918,- eur, kapitálové výdavky RO 0,- eur,
výdavkové finančné operácie RO 0,- eur (viď príloha č. 10/6)
Hlasovanie:
za - 4 poslanci

Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
Uznesenie číslo 10/8/2020
Poslanci OZ zobrali na vedomie rozpočet na nasledujúci rok 2022 kde celkové
príjmy sú 526 029,-eur, celkové výdavky sú 526 029,- eur a na rok 2023, kde
celkové príjmy sú 469 855,- eur a celkové výdavky sú 469 855,- eur.
Hlasovanie:
za - 4 poslanci
Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
K bodu číslo 10
Schválenie cintorínskych poplatkov
Uznesenie číslo 10/9/2020
Poslanci OZ jednohlasne schválili cintorínske poplatky na roky 2021-2025, za
jedno hrob 1,- euro/rok, za dvoj hrob 2,- eurá/rok, za detský hrob 0,50 eur/rok.
Hlasovanie:
za - 4 poslanci
Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
K bodu číslo 11
Úprava rozpočtu 2020
Uznesenie číslo 10/10/2020
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili „Úpravu rozpočtu Obce
Smolinské na rok 2020, kde celkové príjmy sú vo výške 847.380 ,- eur
a výdavky vo výške 623.500 ,- eur (viď príloha č. 10/7)
Hlasovanie:
za - 4 poslanci

Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
K bodu číslo 12
Správa audítora z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019
Starosta obce p. Vladimír Smolinský prečítal poslancom „Správu nezávislého
audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správu k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12. 2019 pre štatutárny
orgán a obecné zastupiteľstvo obce Smolinské“ (viď príloha č. 10/8)
Uznesenie číslo 10/11/2020
Poslanci OZ jednohlasne zobrali „Správu nezávislého audítora z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky a Správu k ďalším požiadavkám zákonov
a iných právnych predpisov k 31.12. 2019 pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo obce Smolinské“ (viď príloha č. 10/8) na vedomie.
Hlasovanie:
za - 4 poslanci
Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
K bodu číslo 13
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam par. reg. „C“ p.č. 752/1
záhrada a p.č. 751/2 zast. plocha
Uznesenie číslo 10/12/2020
Obecné zastupiteľstvo Smolinské schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku v katastrálnom území
Smolinské, obec Smolinské, okres Senica, zapísaného na liste vlastníctva č. 2403
- pozemku registra „C“ - parc. č. 751/2, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera
68 m2, za nasledovných podmienok:
- pozemok bude úspešný uchádzať využívať ako dvor alebo záhradu,
- minimálna kúpna cena bude stanovená na sumu 6,06 EUR za meter štvorcový
pozemku, minimálna celková kúpna cena bude 412,08 EUR; zloženie zábezpeky
obec nebude požadovať,

- kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia
ponúknutá kúpna cena a zámer uchádzača v súlade s rozvojovými prioritami
obce a účelovým určením pozemku; ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač,
ktorý podal návrh s najvyššou ponúknutou cenou,
- úspešný uchádzač bude povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu jednorazovou
platbou v lehote do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými
stranami, kúpna cena musí byť uhradená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pričom návrh na vklad bude
podávať obec a poplatok za spísanie zmluvy a návrh na vklad do katastra
nehnuteľností uhrádza úspešný uchádzač,
- ak úspešný uchádzač neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, má obec právo po
predchádzajúcej písomnej výzve od kúpnej zmluvy odstúpiť; odstúpením od
kúpnej zmluvy zmluva zanikne od počiatku, a to na základe písomného
oznámenia,
- do obchodnej verejnej súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude
zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho uchádzač predloží po lehote určenej
v podmienkach súťaže,
- zo súťaže sa vylúči návrh uchádzača, na majetok ktorého prebieha exekučné
konanie, bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté
konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti navrhovateľovi pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo prebieha
iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy, zo súťaže sa tiež
vylúči návrh uchádzača, ktorý má akékoľvek splatné a neuhradené záväzky voči
obci ako vyhlasovateľovi súťaže,
- obec si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť
alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk a tiež právo odmietnuť všetky
predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,
- uchádzač nemôže svoj predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty určenej na
predkladanie návrhov, návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia
lehoty na predkladanie návrhov s výnimkou opravy chýb v písaní a iných
zrejmých nesprávností; obec je oprávnená vyzvať uchádzača na opravu alebo
doplnenie návrhu,
- uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na
obchodnej verejnej súťaži.

Hlasovanie:
za - 4 poslanci
Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
Uznesenie číslo 10/13/2020
Obecné zastupiteľstvo Smolinské schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku v katastrálnom území
Smolinské, obec Smolinské, okres Senica, zapísaného na liste vlastníctva č. 2403
- pozemku registra „C“ - parc. č. 752/1, druh záhrada, výmera 599 m2,určeného
na výstavbu rodinného domu, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete
za nasledovných podmienok:
- minimálna kúpna cena bude stanovená na sumu 15,- EUR za meter štvorcový
pozemkov, tzn.
celková minimálna požadovaná kúpna cena je 8.985,- EUR,
- zábezpeka do obchodnej verejnej súťaže bude stanovená na sumu 3.000,-,
pričom zábezpeka musí byť poukázaná na bankový účet obce najneskôr v
posledný deň lehoty na podávanie návrhov, zábezpeka bude úspešnému
uchádzačovi započítaná do kúpnej ceny a neúspešným uchádzačom bude
zábezpeka vrátená v lehote do 14 dní po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže,
v prípade zmarenia súťaže neuzatvorením kúpnej zmluvy alebo odstúpením od
kúpnej zmluvy zo strany úspešného uchádzača sa finančná zábezpeka tomuto
uchádzačovi nevracia
- kritériom pre hodnotenie predložených súťažných návrhov je najvyššia
ponúknutá kúpna cena a zámer uchádzača v súlade s rozvojovými prioritami
obce (výstavba rodinného domu); ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač,
ktorý podal návrh s najvyššou ponúknutou cenou,
- úspešný uchádzač bude povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu jednorazovou
platbou v lehote do 3 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými
stranami, kúpna cena musí byť uhradená pred podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pričom návrh na vklad bude
podávať obec a poplatok za spísanie zmluvy a návrh na vklad do katastra
nehnuteľností uhrádza úspešný uchádzač,
- ak úspešný uchádzač neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, má obec právo po
predchádzajúcej písomnej výzve od kúpnej zmluvy odstúpiť; odstúpením od
kúpnej zmluvy zmluva zanikne od počiatku, a to na základe písomného
oznámenia o odstúpení, v prípade, že obec odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu,

že úspešný uchádzač nezaplatil kúpnu cenu, zložená zábezpeka prepadne obci
v celom rozsahu ako zmluvná pokuta,
- súčasťou kúpnej zmluvy bude dohoda o predkupnom práve obce v prípade
záujmu úspešného uchádzača previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy alebo
k rozostavanej stavbe rodinného domu na tretiu osobu. Obsahom predkupného
práva bude právo obce a povinnosť úspešného uchádzača v prípade, ak úspešný
uchádzač bude mať záujem počas výstavby rodinného domu previesť pozemok
alebo rozostavanú stavbu rodinného domu na tretiu osobu, písomne ponúknuť
pozemok alebo rozostavanú stavbu rodinného domu na predaj obci. Kúpna cena
bude v prípade v pozemku v rovnakej výške, za akú úspešný uchádzač
nadobudol pozemok od obce. Kúpna cena bude v prípade rozostavanej stavby
rodinného domu určená znaleckým posudkom, ktorý bude vypracovaný na
náklady úspešného uchádzača. Predkupné právo bude časovo obmedzené na
dobu výstavby rodinného domu, konkrétne odo dňa nadobudnutia vlastníckeho
práva úspešného uchádzača k pozemku až do dňa právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia k rodinnému domu.
- v prípade, ak úspešný uchádzač neumožní obci uplatniť si predkupné právo
k pozemku alebo k rozostavanej stavbe rodinného domu, zmluva, ktorou sa
prevedie vlastnícke právo k pozemku alebo k rozostavanej stavbe rodinného
domu na tretiu osobu, bude neplatná a obec bude oprávnená požadovať od
úspešného uchádzača zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR. Zmluvná pokuta
bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obce na úhradu
zmluvnej pokuty na adresu úspešného uchádzača.
- úspešný uchádzač sa v kúpnej zmluve zaviaže bez zbytočného odkladu po
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na preložku vedenia VN požiadať
príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného
domu na pozemku, ktorý je predmetom kúpy; pred vydaním stavebného
povolenia je úspešný uchádzač povinný požiadať Okresný úrad Senica,
pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí
poľnohospodárskej pôdy. Úspešný uchádzač bude povinný na písomnú výzvu
obce predložiť obci doklady preukazujúce splnenie tejto povinnosti.
- pre prípad, ak úspešný uchádzač s výstavbou rodinného domu na pozemku,
ktorý bude predmetom kúpy nezačne v lehote do dvoch rokov odo dňa
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na preložku vedenia VN, bude
v kúpnej zmluve dohodnuté medzi zmluvnými stranami právo spätnej kúpy.
Začatím výstavby rodinného domu sa rozumie vybudovanie základovej dosky.

- celkový čas výstavby rodinného domu by od vydania stavebného povolenia po
vydanie kolaudačného rozhodnutia nemal presiahnuť 7 rokov. V prípade, ak
úspešný uchádzač poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, bude v kúpnej
zmluve medzi zmluvnými stranami dohodnutá možnosť dodatočného predĺženia
celkového času výstavby v odôvodnených prípadoch na žiadosť úspešného
uchádzača alebo právo spätnej kúpy pozemku v prospech obce alebo uhradenie
zmluvnej pokuty v prospech obce vo výške 5.000,- EUR, kde výber bude na
obci.
- obec bude oprávnená si právo spätnej kúpy uplatniť písomnou výzvou
s priloženými dokladmi, z ktorých bude zrejmé, že úspešný uchádzač v rozpore
s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve nezačal s výstavbou rodinného
domu alebo nedodržal celkový čas výstavby. V takom prípade bude úspešný
uchádzač povinný v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obce
uzavrieť s obcou kúpnu zmluvu, na základe ktorej prevedie na obec vlastnícke
právo k pozemku za kúpnu cenu, za ktorú pozemok od obce nadobudol. Toto
ustanovenie kúpnej zmluvy sa bude zároveň považovať za zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve s podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy a s odkladacou
podmienkou, ktorou je porušenie povinnosti začať s výstavbou rodinného domu
alebo dokončiť výstavbu rodinného domu v dohodnutých lehotách.
- do obchodnej verejnej súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý nebude
zodpovedať podmienkam súťaže alebo ho uchádzač predloží po lehote určenej
v podmienkach súťaže,
- súťaže sa môže zúčastniť len uchádzať, ktorý je fyzickou osobou. Ak sa súťaže
zúčastnia dve osoby ako manželia alebo viacero osôb , ktorí budú vystupovať
ako podieloví spoluvlastníci, považujú sa pre účely obchodnej verejnej súťaže za
jedného uchádzača.
- v prípade, ak uchádzač podá viacero súťažných návrhov v samostatných
obálkach, výberová komisia zaradí do obchodnej verejnej súťaže návrh, ktorý
bol podateľňou obecného úradu zaevidovaný ako časovo najskorší a na ostatné
návrhy uchádzača neprihliada. V prípade, ak bude v doručenej obálke viacero
rôznych návrhov jedného uchádzača, na žiaden z nich sa neprihliada.
- zo súťaže sa vylúči návrh uchádzača, na majetok ktorého prebieha exekučné
konanie, bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté
konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, alebo bol proti navrhovateľovi pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo prebieha
iné konanie, ktoré by mohlo zmariť uzavretie kúpnej zmluvy, zo súťaže sa tiež
vylúči návrh uchádzača, ktorý má akékoľvek splatné a neuhradené záväzky voči
obci ako vyhlasovateľovi súťaže,

- obec si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť
alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk a tiež právo odmietnuť všetky
predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,
- uchádzač nemôže svoj predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty určenej na
predkladanie návrhov, návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia
lehoty na predkladanie návrhov s výnimkou opravy chýb v písaní a iných
zrejmých nesprávností; obec je oprávnená vyzvať uchádzača na opravu alebo
doplnenie návrhu,
- uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na
obchodnej verejnej súťaži.
Hlasovanie:
za - 4 poslanci
Jozef Došek , Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský
proti - 0 poslancov
zdržal sa - 0 poslancov
K bodu číslo 14
Diskusia:
- pani riaditeľka ZŠ s MŠ Smolinské, Mgr. Viera Pribylová predniesla
poslancom OZ „Správu o stave školy za prvý štvrťrok školského roka
2020/2021 (viď príloha č. 10/9)
- poslanec p. Jozef Došek za spýtal na plot pri rodinnom dome
Drgoncových a Dvorských, bola prekročená suma podľa pôvodnej
ponuky, prečo?
 skutočné náklady na plot boli prekročené z toho dôvodu, že ponuky sme
si dávali robiť na výšku plota 2m, avšak po dohode poslancov a p.
Drgonca bol nakoniec robený plot na výšku 2,5m, z tohto dôvodu prišlo
k navýšeniu ceny plota. Obec Smolinské zaplatila za plot 3681,- eur, p.
Drgonec zaplatil 629,- eur a p. Dvorský 389,- eur ako spoluúčasť na
oplotení ich pozemku.
- ako je to s chodníkom na hlavnej ulici, ktorý mal byť financovaný z MAS
Horné Záhorie?
 zatiaľ všetko stopla korona ale v roku 2021, po uvoľnení opatrení, by
opäť mali projekty pokračovať
- ako je to s chodníkom pri škole smerom k bytovke?
 čakám na projektanta Jahelku, ktorý musí vypracovať projekt

- či už vyšla výzva na školy a traktor?
 výzva na školy ešte nebola vyhlásená, pripravujeme sa na ňu, čakám na
tretiu ponuku na vypracovanie projektu a projektovej dokumentácie
 výzva na traktor je už vypracovaná, poslaná elektronicky, zajtra sa posiela
poštou
- či sa pracuje na ceste na IBV za školou?
 robím na tom, mám rozjednaný dovoz kameňa z Jablonice, bude lacnejší
ako ten z Bratislavy, kde sa nám kameň veľmi predraží o dopravu, mali
sme mať stretnutie, avšak na poslednú chvíľu sa ospravedlnil a neprišiel
- ako sa pokračuje na pozemkoch pri poľovníckej chate?
 neviem sa dohodnúť s majiteľkou najväčšej časti na cene za pozemok
- ako pokračujú práce na Požiarnej zbrojnici
 Ukrajinci, ktorí tam pracujú odchádzajú 20.12.2020 domov na Ukrajinu,
budú pokračovať až po Novom roku
- či boli preplatené náklady na testovanie COVID-19?
 áno väčšina nákladov spojená s testovaním ale aj s ostatnými nákladmi na
COVID-19 (nákup rúšok, dezinfekcia ...) boli preplatené
- či je niečo nového ohľadne bytovky, ktorú má postaviť firma Hílek
a spol.?
 priamo od spoločnosti Hílek a spol. Senica nemám zatiaľ žiadne
informácie ale podľa kúpnej zmluvy by mali do augusta 2021 začať
- ako pokračuje jednanie s firmou ASTAP, s.r.o. Gbely, ohľadom
umiestnenia elektrického kábla na obecnom pozemku p.č. 570/35?
 jednala s nimi právnička JUDr. Filová, zistím podrobnosti
poslanec p. Peter Kurc informoval poslancov OZ, že:
- u rodiny Rafaelových sa rozrastajú tzv. „nájomcovia“ rôzni ľudia bez
domova
- pri ihrisku TJ sa vraj predávajú drogy
- ako je to s kuchynským odpadom? od nového roku sme povinní triediť aj
kuchynský odpad
 jednali sme so spoločnosťou FCC Zohor, máme objednané nádoby na
kuchynský odpad

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

Jozef Došek

zapisovateľka
Jana Žáková

....................................................

......................................................

starosta obce
Vladimír Smolinský

