
OBEC SMOLINSKÉ,  

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE SMOLINSKÉ 

 

 

 

ZÁPISNICA č. 03/2023 
 

Napísaná z III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Smolinské, ktoré sa konalo 

24. februára 2023 o 19 hodine v zasadačke Obecného úradu obce Smolinské.  

Zasadnutie viedol: p. Vladimír Smolinský (starosta obce Smolinské) 

 

Prítomní boli poslanci: 

Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová, MVDr. Ivan Miča (viď 

Prezenčná listina - príloha č.1/9) 

 

Ospravedlnení: Daniel Kašák, Ján Čelústka, Marek Ovečka 

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Pavol Mihál 

Zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Správa o plnení uznesení 

5. Žiadosti a sťažnosti občanov: 

- žiadosť o financovanie výmeny radiátorových ventilov v telocvični a výmenu 

plynových hadíc v kuchyni ZŠ s MŠ Smolinské 

-  žiadosť Špeciálnej základnej školy Šaštín-Stráže o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

Obce Smolinské v roku 2023 

- žiadosť DFS Nádej Kuklov –Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské v roku 2023 

- žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské v roku 2023 

- žiadosť Speváckeho zboru Záhoráci- Smolinčané o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

Obce Smolinské v roku 2023 

     6. Schválenie vypracovania geometrického plánu geodetom p.   

         Antálkom pre stavebné pozemky druhej časti  IBV II. pri škole,  

     7.  Schválenie „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  

          kontrolóra obce Smolinské na 1. polrok 2023“ 

     8.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce   

          Smolinské za rok 2022 

     9.  Schválenie spätného odkúpenia pozemku reg  „C“ par.č. 570/5  

         od Ing. Martina Duonga  

    10. Rôzne 

    11. Diskusia    

    12. Záver 

                                                   

 



K bodu č. 1 

Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský privítal všetkých prítomných a zahájil riadne zasadnutie 

obecného zastupiteľstva obce Smolinské.  

 

K bodu č. 2 

Návrh programu 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský prečítal všetkým prítomným návrh programu riadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, spýtal sa či majú poslanci k programu nejaké 

pripomienky prípadne doplnenia.  

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

 

Uznesenie č. 3/1/2023 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili program obecného zastupiteľstva tak ako bol 

zverejnený.  

 

Hlasovanie: schválenie programu poslancami obecného zastupiteľstva 

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 

 

K bodu č. 3 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský navrhol zapisovateľku ako aj overovateľov zápisnice 

nasledovne: 

 

- ako zapisovateľku zápisnice: Bc. Dominika Balgová,  

- ako overovateľov zápisnice: Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

Uznesenie č. 3/2/2023 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili ako overovateľov zápisnice Mgr. Mariana Bartu 

a Moniku Kotvanovú. 

 

Hlasovanie: schválenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov 



K bodu č. 4 

Správa o plnení uznesení 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský odprezentoval poslancom obecného zastupiteľstva 

správu o plnení uznesení. Kontrolou uznesení prijatých na zasadnutí OZ zo dňa 28.01.2023 

bolo zistené, že všetky uznesenia sú splnené, okrem uznesenia o zámere odkúpenia pozemkov 

reg. „C“ parc. č. 879/2 o výmere 567 m2 za cenu 1.134,- € a parc. č. 851/1 o výmere 1357 m2 

za cenu 2.714,- € od majiteľov Romana Rafaela a manželky Brigity v podiele 1/1, nakoľko sa 

aktuálne rieši vhodnosť jeho odkupu a prípadné ťarchy na pozemkoch.  

 

K bodu č. 5 

Žiadosti a sťažnosti občanov 

 

Žiadosť o financovanie výmeny radiátorových ventilov v telocvični a výmenu plynových hadíc 

v kuchyni ZŠ s MŠ Smolinské, (príloha č. 2/9). 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

 

Uznesenie č. 3/3/2023  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili na základe podanej žiadosti ZŠ s MŠ obce 

Smolinské financovanie výmeny radiátorových ventilov v telocvični. Financovanie výmeny 

plynových hadíc v kuchyni ZŠ s MŠ Smolinské, vo výške 180 EUR bolo poslancami 

obecného zastupiteľstva zamietnuté.  

 

Hlasovanie: schválenie žiadosti 

 

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) m2 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 

 

Žiadosť špeciálnej základnej školy Šaštín-Stráže o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské v roku 2023 

 

Špeciálna základná škola Šaštín - Stráže podala dňa 27.01.2023 žiadosť o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce pre rok 2023, (príloha č. 3/9), s cieľom zakúpiť rehabilitačné pomôcky. 

Dôvodom žiadosti je navštevovanie tejto školy deťmi, ktoré sú obyvateľmi obce Smolinské. 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 3/4/2023  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili na základe podanej žiadosti zo dňa 27.01.2023 

poskytnutie dotácie pre Špeciálnu základnú školu Šaštín – Stráže pre rok 2023 vo výške 200 

EUR. 

Hlasovanie: schválenie žiadosti 

 

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 

 

 

Žiadosť DFS Nádej Kuklov – Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské 

v roku 2023. 

 

Organizácia DFS Nádej Kuklov – Smolinské podala dňa 08.02.2022 žiadosť o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na realizovaný projekt „Záhorácka paráda“ vo výške 500 EUR na rok 

2023, (príloha č. 4/9). Prínosom z tohto projektu je pre obec najmä jej propagácia. 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

 

Uznesenie č. 3/5/2023  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili na základe podanej žiadosti poskytnutie dotácie pre 

organizáciu DFS Nádej Kuklov – Smolinské pre rok 2023 vo výške 400 EUR. 

Hlasovanie: schválenie žiadosti 

 

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 

 

 

Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Smolinské 

v roku 2023. 

 

ZO Jednota dôchodcov Slovenska podala dňa 02.02.2023 žiadosť o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce vo výške 800 EUR na rok 2023, (príloha č. 5/9).  

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

 

Uznesenie č. 3/6/2023  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili poskytnutie dotácie pre ZO Jednoty dôchodcov 

Smolinské pre rok 2023 vo výške 700 EUR. 



Hlasovanie: schválenie žiadosti 

 

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 

 

 

Žiadosť Speváckeho zboru Záhoráci – Smolinčané o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce 

Smolinské v roku 2023. 

 

Spevácky zbor Záhoráci - Smolinčané podal dňa 07.02.2023 žiadosť (príloha č. 6/9) 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na realizovaný projekt „Zaspívajme kamarádzi 4 

ročník“, vystúpenie folklórnych súborov a koncert dychovej hudby Májovanka, pre rok 2023 

vo výške 700 EUR. 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

Uznesenie č. 3/7/2023  

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili poskytnutie dotácie pre spevácky zbor Záhoráci - 

Smolinčané pre rok 2023 vo výške 400 EUR. 

Hlasovanie: schválenie žiadosti 

 

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 

 

K bodu č. 6 

Schválenie vypracovania geometrického plánu geodetom p. Antálkom pre stavebné 

pozemky druhej časti IBV II. pri škole 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský podal návrh na schválenie vypracovania geometrického 

plánu geodetom p. Antálkom pre stavebné pozemky druhej časti IBV II. pri škole.  

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

Uznesenie č. 3/8/2023  
 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili vypracovanie geometrického plánu geodetom p. 

Antálkom pre stavebné pozemky druhej časti IBV II pri škole.  

 

Hlasovanie:  

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 



 

K bodu č. 7 

Schválenie „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolinské na 1. 

polrok 2023“ 

 

Hlavný kontrolór obce Smolinské p. Pavol Mihál prečítal prítomných“ Návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolinské na 1. polrok 2023“ (príloha č. 7/9).  

 

Na základe ustanovenia §18 f, ods.1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá Obecnému zastupiteľstvu tento 

návrh plánu kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje 

podľa procesných postupov zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

v znení neskorších predpisov.  

Tento plán kontrolnej činnosti môže byť doplnený o kontroly vykonané na základe uznesení 

Obecného zastupiteľstva v Smolinskom a starostu obce, ak vec neznesie odklad o kontroly 

vykonané z podnetov občanov, podnetov zo sťažností a petícií alebo vlastných poznatkov, 

o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.  

V priebehu 1 polroka 2023 medzi inými činnosťami hlavného kontrolóra  bude aj prieskum 

evidencie sťažností v podmienkach samosprávy obce Smolinské a kontroly vybavovania 

evidencie sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších 

predpisov a sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších 

predpisov vrátane nariadení obce a zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Ďalšou činnosťou bude vypracovanie 

stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Smolinské za rok 2022.  

Taktiež sa zúčastním za obec Smolinské ako hlavný kontrolór Odbornej konferencie pre 

hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy a iných školený potrebných pre 

výkon hlavného kontrolóra.   

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

Uznesenie č. 3/9/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smolinskom v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

a) schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolinské na 1. polrok 2023 

b) poveruje 

hlavného kontrolóra obce vykonať kontroly podľa schváleného plánu a podľa 

podnetov, svojich poznatkov a zistení. 

 

Hlasovanie:  

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 

 

 

 

 



 

K bodu č. 8 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolinské za rok 2022 

 

Hlavný kontrolór obce Smolinské p. Pavol Mihál prečítal prítomných“ Správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Smolinské za rok 2022“ (príloha č. 8/9).  

 

Kontrolný proces je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy obce a jej 

hospodárenia s verejnými prostriedkami. Spoľahlivé a efektívne fungovanie kontrolného 

systému v obci môže plniť jej základný cieľ: včas odhadovať odchýlky od platných noriem, 

prijímať účinné opatrenia a tým chrániť hospodárnosť, účelovosť, efektívnosť, 

transparentnosť a dôveryhodnosť využívania verejných prostriedkov.  

Správa je vypracovaná v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v platnom znení a taktiež so zákonom č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 

ustanovuje základné pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania finančnej kontroly.  

 

Finančná kontrola je súčasťou finančného riadenia samosprávy a hlavnou náplňou činnosti 

hlavného kontrolóra obce.  

 

Za rok 2022 boli vykonané dve kontroly. Kontroly boli zamerané na kontrolu zákonnosti, 

účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom  

a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných 

predpisov. Nie je v mojej kompetencii sa vyjadrovať, či predchádzajúce kontroly skončili 

zisteniami a z predloženého materiálu to ani neviem definovať.  

Za rok 2022 hlavný kontrolór predložil podľa mojich zistení jedno odborné stanovisko a to 

Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2021. 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

Uznesenie č. 3/10/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo Smolinské po prerokovaní predloženého materiálu v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolinské za rok 2022. 

 

Hlasovanie:  

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 

 

K bodu č. 9 

Schválenie spätného odkupu pozemku reg „C“ par. č. 570/5 od Ing. Martina Duonga 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský podal na základe žiadosti p. Ing. Martina Duonga 

(príloha č. 9/9) návrh na spätný odkup pozemku reg. „C“ par. č. 570/5. 



Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

Uznesenie č. 3/11/2023 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili spätné odkúpenie  pozemku zapísaného na LV č. 

2944,  par. reg. „C“ p.č. 570/5, orná pôda, o výmere 787m2, od Ing. Martina Duonga, 

Smolinské 114 za cenu 12.605,- eur. 

 

Hlasovanie:  

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 

 

K bodu č. 10 

Rôzne 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva p. Ivan Miča predložil návrh na schválenie plánu konania 

obecných zastupiteľstiev pre rok 2023: 

 

 Marec – 27.03.2023 

 Apríl – 24.04.2023 

 Máj – 29.05.2023 

 Jún – 26.06.2023 

 September – 04.09.2023 

 Október – 02.10.2023  

 November – 06.11.2023 

 December – 11.12.2023 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský dal o návrhu hlasovať.  

 

 

Uznesenie č. 3/12/2023 

 

Obecné zastupiteľstvo Smolinské schválilo predložený návrh plánu konania obecných 

zastupiteľstiev pre rok 2023 nasledovne:  

 

 Marec – 27.03.2023 

 Apríl – 24.04.2023 

 Máj – 29.05.2023 

 Jún – 26.06.2023 

 September – 04.09.2023 

 Október – 02.10.2023  

 November – 06.11.2023 

 December – 11.12.2023 

 

 

 



Hlasovanie:  

- za: Bc. Dominika Balgová, Mgr. Marian Barta, Monika Kotvanová,  MVDr. Ivan Miča  

(4/4 poslancov)  

- proti: (0/4 poslancov) 

- zdržal sa: (0/4 poslancov) 

 

 

K bodu č. 11 

Diskusia 

 

- poslanci diskutovali o príprave geometrického plánu v súvislosti s výkupom 

pozemkov pre účely ich následnej výmeny súvisiacej s výstavbou domovu dôchodcov, 

- poslanci diskutovali o termíne pre uskutočnenie výberového konania  na práce spojené 

s rekonštrukciou Materskej školy obce Smolinské – verejné obstarávanie (návrh 

06.03.2023), 

- poslanci diskutovali o odkupe pozemku za účelom výstavby rozhľadne nad obcou 

Smolinské, 

- poslanci diskutovali o rekonštrukcii, resp. výmene LED osvetlenia v rámci obce 

Smolinské, 

- poslanci diskutovali o vhodnosti a správnosti ktoréhokoľvek poslanca či poslankyne 

vykonávať funkciu zapisovateľa/ky zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu č. 12 

Záver 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský spolu s poslancami obecného zastupiteľstva obce 

Smolinské prešli všetky schválené body programu. Následne starosta obce poďakoval 

všetkých prítomných za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Smolinské ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marian Barta             Monika Kotvanová 

Overovateľ       Overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Balgová                                           Vladimír Smolinský 

 Zapisovateľka                                               Obec Smolinské - starosta 


