
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 1/2021 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

za prísnych hygienických opatrení, dňa 27.februára 2021 o 17.00 hodine 

v zasadačke OcÚ Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

poslanci: Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,                                        

                  

ospravedlnení: Bc. Michal Smolinský,  

 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               Jaroslava Okasová    

 

kontrolórka obce: Ing. Martina Ovečková                        

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

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Žiadosti a sťažnosti občanov: 

- žiadosť p. Zlaty Masárovej, Smolinské 333 o povolenie prechodu 

a prejazdu k parc. č. 369 a 370 k.ú. Smolinské 

- žiadosť ZO JDS Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské v roku 2021 

- žiadosť PZ Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské 

v roku 2021 

- žiadosť KK Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské 

v roku 2021 

6. Úprava rozpočtu na rok 2021 

7. Schválenie mimoriadnej odmeny poslancovi p. Kurcovi 

8. Diskusia 

9. 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 1/1/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 3 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský  navrhol za overovateľov zápisnice 

p. Petra Kurca  a p. Daniela Kašáka, za zapisovateľku p. Janu Žákovú a dal o 

návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 1/2/2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice Petra Kurca a Daniela Kašáka, za zapisovateľku p. Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

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 p.  Zlaty Masárovej, Smolinské 333 o povolenie prechodu 

a prejazdu k parc. č. 369 a 370 k.ú. Smolinské (viď príloha č. 1/2). 

    +   Keďže sa jedná o prejazd cez obecný pozemok – dvor obecného úradu, na        



         ktorom je detské ihrisko a slúži ako oddychová zóna pre občanov ale      

         najmä pre deti poslanci prijali nasledovné 

 

Uznesenie  číslo 1/3/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne zamietli žiadosť p. Zlaty Masárovej, Smolinské 333 

o povolenie prechodu a prejazdu k parc. č. 369 a 370 k.ú. Smolinské 

 

Hlasovanie: 

za  - 0 poslancov  

proti - 4 poslanci 

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

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť ZO JDS Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské v roku 2021(viď príloha č. 1/3). 

 

Uznesenie  číslo 1/4/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské na rok 2021 pre ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Smolinské vo 

výške 350,- eur 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť PZ Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské 

v roku 2021(viď príloha č. 1/4). 

 

Uznesenie  číslo 1/5/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské na rok 2021 pre Poľovnícke združenie Smolinské vo výške 165,- eur 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 



- žiadosť KK Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské 

v roku 2021(viď príloha č. 1/5). 

 

Uznesenie  číslo 1/6/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské na rok 2021 pre Kynologický klub Smolinské vo výške 165,- eur 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Úprava rozpočtu na rok 2021 (viď príloha č. 1/6) 

 

Uznesenie  číslo 1/7/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na rok 2021 kde 

celkové  príjmy aj výdavky sú vo výške 836 870,- eur (viď príloha č. 1/6) 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Schválenie mimoriadnej odmeny poslancovi p. Petrovi Kurcovi 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský navrhol poslancovi p. Petrovi Kurcovi 

odmenu vo výške 200,- eur na čo sa poslanec p. Kurc vyjadril, že vzhľadom na 

ekonomickú situáciu a dopady pandémie sa odmeny vzdáva. 

 

K bodu číslo 8 

 

Diskusia: 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský oboznámil prítomných poslancov 

s výpoveďou z pracovného pomeru kontrolórky obce Ing. Martiny Ovečkovej, 



ktorá ku dňu 28.2.2021 končí na dohodu. Bude nutné vypísať nové výberové 

konanie na kontrolóra obce. 

 

poslanec p. Jozef Došek sa spýtal: 

- ako je to s chodníkom od bytovky s.č. 425, ja som sa tam bol pozrieť 

a navrhovaná varianta by išla cez vodovodnú šachtu, čo si myslím že nie 

správne 

 môžeme sa tam ísť teraz po zasadnutí pozrieť a priamo v teréne určiť 

kadiaľ chodník pôjde 

 

- vyšla už výzva na školu? čo bude v projektoch zahrnuté? 

 výzva ešte nevyšla, mala by výjsť prvý marcový týždeň, mám už tretiu 

ponuku od projektantov, táto tretia ponuka je najlacnejšia, preto som zadal 

vypracovať projekty až tomuto tretiemu projektantovi, mali by stáť     

2.800 ,- eur, bude tam zahrnuté: výmena okien, obnova dvoch tried, WC, 

kúpeľňa, nová elektrina, osvetlenie 

+   poslanec Ing. Stanislav Maderič sa spýtal, či sa v projektoch ráta aj s    

      novým rozvodom kúrenia, v tom prípade by sa mohlo kúrenie dať  

      samostatne pre škôlku 

 nie, kúrenie tam nie je zahrnuté, kúrenie sa už riešilo v minulosti v inom 

projekte,  podali sme žiadosť avšak v prvom kole výzvy sme boli 

neúspešní, teraz sme podali  žiadosť opätovne  do druhého kola a čakáme 

vyhodnotenie 

  

- za ihriskom je už navezený kameň na cesty na IBV za školou, nedal sa 

tento kameň naviesť priamo na cesty, ušetrili by sa peniaze, teraz sa bude 

musieť znovu platiť za nakladanie a rozvoz kameňa 

 áno kameň nám už úspešná firma, ktorá vyhrala výberové konanie 

navozila, avšak musel som to dať navoziť na hromadu za ihrisko, nakoľko 

nemajú všetci stavebníci prekopané prípojky, BVS-ka vyžaduje najprv 

vykopať kanál kade pôjde prípojka, nahlásiť im to, do 5 dní príde 

zamestnankyňa, ktorá si to nafotí a odobrí a až potom prídu montéri 

urobiť prípojku, niektorí stavebníci nemajú ešte vydané stavebné 

povolenie  a bez toho im BVS prípojku neurobí 

 

- malo by sa zapojiť verejné osvetlenie na IBV za školou, niektorí 

stavebníci už majú postavené domy, niektorí tam majú navezený materiál, 

tým že sa tam nesvieti je väčšie riziko krádeže 

 podľa mňa je to zbytočné tam ešte svietiť 

+   ostatní poslanci sa vyjadrili že by sa malo zapojiť aspoň každé druhé   

      svetlo 

 

- ako sa pokročilo s pozemkami u chaty 

 zatiaľ som sa stále nedohodol na cene s p. Trávničkovou 



 

- po Novom roku sa malo pokračovať na Požiarnej zbrojnici ale stále sa 

tam nepracuje, 15. marca 2021 je 150 dní dokedy by mali stavbu ukončiť 

a odovzdať, inak sa im budú účtovať penále, podľa faktúr je doposiaľ 

zaplatených 31.919 eur, sú všetky práce čo sú vyfakturované aj urobené?  

 majú sa dorábať ešte podlahy a osadiť brány, keďže stále mrzne podlahy 

sa ešte robiť nemôžu, brány sú zakúpené aj už vyfakturované, upozorním 

ich že musia do 15. marca 2021 stavbu odovzdať dorobenú 

 

- ako  pokračuje jednanie s firmou ASTAP Gbely, ohľadom odstránenia 

elektrického vedenia, ktoré si vybudovali na obecnom, stavebnom 

pozemku bez vedomia a povolenia obce? 

 volal som s právničkou JUDr. Filovou, firma ASTAP Gbely robí stále 

obštrukcie a nedá sa s nimi dohodnúť stretnutie 

     +   na čo poslanec p. Peter Kurc navrhol riešiť to súdnou cestou, keďže firma   

          ASTAP Gbely nemá záujem o mimosúdne vyriešenie sporu 

 

- znovu upozorňujem, že firme Hílek a spol. končí v auguste lehota na 

začatie stavby bytovky  

 riešime to, zástupcovia firmy mali prísť na zastupiteľstvo a vysvetliť Vám 

situáciu a dohodnúť sa na riešení, avšak pracovník, ktorý mal prísť je 

pozitívny na COVID 19, takže je v karanténe 

 

- ako sa tento rok bude riešiť haluzovina? ešte nemáme odvezenú 

haluzovinu z predchádzajúcich rokov, mal by sa kúpiť štiepkovač, aby 

sme si mohli haluzovinu štiepkovať samí 

 

- Ing. Mrázová sa ponúkla urobiť štúdiu na penzión, je už urobená? 

 nie zatiaľ nie je urobená 

 

- počul som že dvaja pracovníci obecného úradu sú dlhodobejšie  PN, ako 

chceš riešiť túto situáciu? 

 zatiaľ máme jedného pracovníka zamestnaného cez úrad práce, ktorý 

koncom apríla končí , ak by vyšli ďalšie výzvy išli by sme ďalej cez úrad 

práce ak nie budem musieť niekoho prijať 

 

- malo by sa dooplotiť futbalové ihrisko a zamykať ho, nakoľko ako som ti 

už hovoril na ihrisku  sa stretávajú rôzni  ľudia, pije sa tam, vraj aj 

droguje, robia hluk, svieti sa tam, stoja tam autá s ŠPZ aj mimo nášho 

okresu, je to v tejto dobe  veľmi nebezpečné keď sa takto ľudia stretávajú 

môžu šíriť COVID, je zákaz stretávania sa a tam sa veselo stretávajú, ty 

ako starosta by si s tým mal niečo robiť, je to obecný pozemok, obecná 

budova 

 sú to dospelí ľudia zodpovedajú sami za seba 



 

- stále mi ľudia hovoria že parkuješ obecným autom doma, ba čo viac 

využívaš ho aj na súkromné účely, bol si videný  cez víkend v ZOO 

v Hodoníne, aj v nákupných centrách, ani jeden predchádzajúci starosta si 

nedovolil parkovať auto doma nie to ho používať na súkromné účely, auto 

je už zničené, predchádzajúci starosta parkoval na požiarnej zbrojnici 

a chodil do práce pešo, poprípade na svojom aute, píšeš si knihu jázd? 

 ja som starosta 24 hodín denne, mám stránky aj mimo pracovnej doby aj 

v soboty a v nedele, potrebujem byť flexibilný sadnúť do auta a ísť kam 

potrebujem, na to že používam do terénu svoje súkromné auto alebo vozík 

ťa ľudia neupozorňujú?  Hasičská zbrojnica sa momentálne prerába, ale aj 

tak je tam málo miesta na parkovanie, knihu jázd si píšem, 

- do terénu ako ty vravíš môžeš ísť aj pešo, ak miesto na hasičskej zbrojnici 

stačilo  iným prečo nestačí tebe? vozík by sa  mal pre potreby obce kúpiť  

+   poslanec Ing. Maderič navrhol starostovi nech do terénu používa staré  

     auto Felíciu 

 

poslanec Peter Kurc: 

- aj auto FABIA, ktoré sa kúpilo od Hílka na rozvážanie obedov, slečna, 

ktorá rozváža obedy parkuje pred bytovkou a používa ho na súkromné 

účely, tiež mňa na to upozornilo viacero ľudí, auto by malo parkovať na 

obecnom úrade 

 ja som jej dovolil ísť na nákupy alebo s malou k lekárke 

- je to obecné auto a má sa používať len na obecné účely ak sa niečo stane 

kto bude za to zodpovedný? 

 

- treba teraz po zime opraviť po dedine výtlky 

 máme to v pláne 

 

- prečo sa zrezala vŕba za ihriskom? 

 potrebovali sme miesto kam naviesť kameň na cesty IBV za školou 

 

- nemohli by pracovníci rozniesť občanom do poštových schránok oznam 

o percente vytriedenia odpadov, aby to motivovalo ľudí k väčšiemu 

triedeniu? 

 môžeme to natlačiť a rozniesť 

 

- treba zavolať cestárom nech znovu vyčistia kanál pri ceste smerom na 

Stráže, aby sa predišlo povodniam 

 

- chcem pochváliť nový vzhľad webovej stránky, avšak chýba mi tam 

hlásenie v miestnom rozhlase aj zápisnica bola zverejnená neskôr 

 ospravedlňujem sa ale stránka  ešte stále nie je dokončená, pracuje sa na 

nej   



 

- rieši sa už zrkadlo v zákrute pri Malíkoch? 

 čakáme na ponuky, budeme to riešiť 

 

- je nám ľúto že Ing. Martina Ovečková končí ako obecná kontrolórka 

 

K bodu číslo 9 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo, starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Obce Smolinské ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

Daniel Kašák                                                    ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


