
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 2/2021 
 

napísaná zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa konalo 

za prísnych hygienických opatrení, dňa 27.mája 2021 o 18.00 hodine 

v zasadačke OcÚ Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

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

                  

ospravedlnení: Bc. Michal Smolinský, Jozef Došek 

 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                               Jaroslava Okasová    

 

kontrolórka obce:  

 (viď prezenčná listina – príloha č. 2/1) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Prejednanie upozornenia prokurátora 

6. Schválenie VZN č. 1/2021 o organizovaní miestneho referenda v obci 

Smolinské 

7. Žiadosti a sťažnosti občanov: 

- žiadosť Ing. Martina Duonga o odklad podania stavebného povolenia 

- žiadosť TJ Družstevník Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské v roku 2021 

- žiadosť Speváckeho zboru Záhoráci - Smolinčané o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2021 

8. Prejednanie „Upozornenia na ohrozovanie/napadnutie psom zamestnanca 

SP, a.s.- žiadosť o nápravu 

9. Schválenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

uzatvorenej medzi Obcou Smolinské a Západoslovenskou distribučnou 

10. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným 

11. Diskusia 

12. 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 2/1/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 3 poslanci 

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

dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 2/2/2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Petra Kurca a Ing. Stanislava Maderiča, za zapisovateľku p. Janu 

Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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 

 

Prejednanie upozornenia prokurátora 

starosta obce p. Vladimír Smolinský prečítal poslancom list „Zákonnosť 

v postupe Obce Smolinské pri ustanovení podrobností o organizácii miestneho 

referenda podľa § 4 ods. 3 písm. m) a ods. 5 písm. a) štvrtý bod zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - upozornenie 

prokurátora „ (viď príloha č. 2/2) 

 

Uznesenie  číslo 2/3/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora spisová 

značka Pd 63/21/2205-3 zo dňa 26.04.2021 k porušeniu §4 ods.5 písm. a) štvrtý 

bod zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a konštatuje, že upozornenie 

prokurátora je dôvodné a Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom prerokuje 

všeobecné  záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda v obci 

Smolinské 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci  

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský prečítal návrh VZN č. 1/2021 o organizácii 

miestneho referenda v obci Smolinské, ktoré bolo zverejnené zákonným 

spôsobom dňa 10.5.2021. K návrhu VZN neboli doručené žiadne doplňujúce 

návrhy a preto požiadal poslancov o hlasovanie k prijatiu VZN č. 1/2021 (viď 

príloha č. 2/3). 

 

Uznesenie  číslo 2/4/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho 

referenda v obci Smolinské. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 



K bodu číslo 7 

 

- žiadosť Ing. Martina Duonga, Smolinské 114 o odklad podania 

stavebného povolenia (viď príloha č. 2/4) 

 

Uznesenie  číslo 2/5/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili Ing. Martinovi Duongovi, odklad na podanie 

stavebného povolenia na stavbu rodinného domu  na par. č. 570/5, k.ú. 

Smolinské o ďalší jeden rok odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť TJ Družstevník Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské v roku 2021(viď príloha č. 2/5). 

+  k schváleniu žiadosti potrebujú poslanci viac informácii, o začiatku 

súťaže, o zdôvodnení na čo konkrétne peniaze potrebujú...., z tohto dôvodu 

presúvajú prejednanie žiadosti na budúce zasadnutie OZ s tým, že sa pozve 

predseda TJ Družstevník Smolinské, p. Matej Masár aby doplnil potrebné 

informácie. 

 

- žiadosť Speváckeho zboru Záhoráci -Smolinčané o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2021(viď príloha č. 2/6). 

 

Uznesenie  číslo 2/6/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské na rok 2021 pre Spevácky zbor Záhoráci- Smolinčané vo výške 165,- 

eur 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

starosta obce prečítal prítomným „Upozornenie na ohrozovanie / napadnutie  



psom zamestnanca SP, a.s. – žiadosť o nápravu“ (viď príloha č. 2/7), ktoré 

zaslala BOZPO, s.r.o. Prievidza ohľadne napadnutia doručovateľky psom p. 

farára Jána Hrehu. 

 

Pán farár bol pozvaný na zasadnutie OZ, prišiel však na obecný úrad  dňa 

25.5.2021 s podaním vysvetlenia, (viď príloha č. 2/8) nakoľko sa zasadnutia OZ 

nemôže zúčastniť z dôvodu že v tomto termíne bude odcestovaný. Pán farár 

tvrdí že nie je pravda, že by jeho pes p. doručovateľku pohryzol, len ju 

oňuchával. Starosta obce p. Vladimír Smolinský upozornil p. farára Jána Hrehu, 

na povinnosť  riadne si psa zabezpečiť, aby v budúcnosti neprichádzalo  

k podobným situáciám.  

 

K bodu číslo 9 

 

Schválenie „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien“ (viď 

príloha č. 2/9). 

starosta obce prečítal poslancom návrh „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecných bremien“  

 

Uznesenie  číslo 2/7/2021 

 

Poslanci OZ  schválili „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien“ 

medzi Obcou Smolinské a Západoslovenskou distribučnou a.s. Bratislava 

a poverili starostu obce podpísať zmluvu 

 

Hlasovanie: 

za  -2 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc,  

proti - 1 poslanec 

Ing. Stanislav Maderič 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 10 

 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský oboznámil prítomných poslancov 

s možnosťou založiť s.r.o. so 100% účasťou obce, ktorá by fungovala ako 

sociálny podnik, kde by sa mohli zamestnávať ľudia so zníženou pracovnou 

schopnosťou a na ktorú je možnosť dostať dotácie.  

 

K bodu číslo 11 

 

diskusia: 

starosta obce Vladimír Smolinský informoval poslancov  : 



- o  žiadosti  ZŠ s MŠ Smolinské o rozšírenie priestorov školskej kuchyne 

(viď príloha č. 2/10) 

 

Uznesenie  číslo 2/8/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili  rozšírenie priestorov školskej kuchyne, 

poverili starostu obce vypracovaním projektovej dokumentácie a podaním 

žiadosti o stavebné povolenie. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- o liste od riaditeľky školy Mgr. Viery Pribylovej (viď príloha č. 2/11) 

v ktorom informuje o ukončení pracovného pomeru predchádzajúceho 

riaditeľa Mgr. Eduarda Šteflíka a jeho nároku na preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky a odstupného 

 

- o návrhu vedenia ZŠ s MŠ Smolinské o zváženie úpravy výšky príspevku 

zákonného zástupcu na dieťa v materskej škole – VZN č. 4/2019 (viď 

príloha č. 2/12)  

 

Uznesenie  číslo 2/9/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne zamietli návrh na zmenu úpravy príspevkov 

zákonného zástupcu na dieťa v materskej škole. 

 

Hlasovanie: 

za  - 0 poslancov 

proti - 3 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,  

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- o zamietavej odpovedi  Ministerstva vnútra SR, na žiadosť Obce 

Smolinské o pridelenie hasičského vozidla na zásahovú činnosť (viď 

príloha č. 2/13) 

 

- o potrebe vypracovať projekt na zapojenie verejného osvetlenia na IBV za 

školou ( po skrinku je všetko zapojené, avšak nie je doriešené pripojenie 

od skrinky ku zdroju elektriny) 

 

 



poslanec Peter Kurc: 

- či je zakúpené a kedy sa namontuje dopravné zrkadlo pri rodinnom dome 

s.č. 315 

 zrkadlo je už zakúpené, chýba dokúpiť stĺpik,  

 

- treba znovu upozorniť PD Smolinské na dodržiavanie zákona 

na povinnosť do 24 hodín zaorať vyvážaný kal z bioplynnej stanice 

- mal by sa znovu vybágrovať kanál smerom na Stráže po ľavej strane, kde 

si PD Smolinské svojvoľne urobilo vjazd na cestu  cez ktorý tečie voda 

spolu so zeminou na cestu, už raz bol vjazd cestármi prehradený zeminou, 

avšak PD Smolinské to nerešpektovalo a znovu si prejazd spriechodnilo 

 

poslanec Daniel Kašák: 

- dopravné zrkadlo by sa malo osadiť aj pri výjazde pri požiarnej zbrojnici, 

teraz po pristavení k hasičskej zbrojnici je veľmi zlý výhľad 

 musíme zvážiť či je miesto na osadenie zrkadla a zakúpiť ďalšie 

zrkadlo 

- ako sa pokračuje s plánovanou prerábkou starej časti škôlky? 

 projekty sú nachystané, čakáme až bude zverejnená výzva 

 

poslanec Ing. Stanislav Maderič: 

- prečo bola zadaná požiadavka na vypracovanie projektu na cestu na IBV 

2 za školou od areálu kynologického klubu smerom k p. Michálkovi, 

popri pozemkoch na IBV 2 za školou bez riadneho schválenia poslancami 

obecného zastupiteľstva? 

 na treťom pracovnom stretnutí poslancov, ktoré sme mali na 

pozemkoch IBV za školou aj s geodetom p. Antálkom, ktorý vysvetlil 

potrebu na vypracovanie projektovej dokumentácie,  sme sa predsa 

dohodli v pomere 3 poslanci za a 2 proti, že sa dá vypracovať 

projektová dokumentácia, keďže to nebolo zasadnutie OZ ale len 

pracovné stretnutie nie je to uvedené uznesením v zápisnici, čo na 

najbližšom zasadnutí OZ napravíme 

 

- prečo bol urobený chodník popri nehnuteľnosti p. Branislava Masára 

obcou Smolinské? bolo dohodnuté že sa občanom dodá len materiál 

na vybudovanie chodníka  

 poslanci na zasadnutí OZ dňa 19.08.2019 jednohlasne (teda aj ty si 

hlasoval za) schválili uznesením číslo 7/3/2019 zaradiť opravu 

chodníka pri rodinnom dome s.č. 92 do rozpočtu na rok 2020, keďže 

z dôvodu pandémie sa uznesenie v roku 2020 nezrealizovalo a p. 

Masár mňa neustále upomínal k samotnej realizácii prišlo až v roku 

2021. 

 

 



 

K bodu číslo 12 

 

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 


