
1 
 

OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE 

SMOLINSKÉ 

 

ZÁPISNICA č. 6/2022 

z mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na 4.októbra 2022,  

t. j. v utorok o 18,00 hod., do zasadačky Obecného úradu Smolinské 

 

Prítomní: 

Starosta obce: Vladimír Smolinský 

Poslanci: Peter Kurc, Daniel Kašák, Bc. Michal Smolinský 

 

Neprítomní – ospravedlnení: Jozef Došek, Ing. Stanislav Maderič 

Zamestnanci obecného úradu: Jana Žáková, Jaroslava Okasová 

Hostia: Ing. Ivan Gaťa 

(viď. prezenční listina – príloha č. 6/1) 

 

Zo zasadania Obecného zastupiteľstva Smolinské sa nevyhotovuje audiovizuálny 

záznam. Zápisnica je spracovaná v zmysle platného Rokovacieho poriadku Obecného 

zastupiteľstva Smolinské zo dňa 27.07.2011. 

K bodu č. 1 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva zahájil a viedol Vladimír Smolinský – starosta 

obce. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, hostí a zamestnancov obecného  

úradu. Skonštatoval, že sú prítomní traja poslanci obecného zastupiteľstva, neprítomní – 

ospravedlnení p. Jozef Došek, Ing. Stanislav Maderič. Obecné zastupiteľstvo – je uznášania 

schopné. Starosta obce predniesol zverejnený program obecného zastupiteľstva a dal hlasovať 

za predložený návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na oficiálnom 

webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce. 

K bodu č. 2 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu programu obecného zastupiteľstva dňa 

04.10 2022, ktorý bol predložený a zverejnený na úradnej tabuli prijalo: 

 

Uznesenie č. 6/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo Smolinské sa oboznámilo a schvaľuje : 
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Program rokovania z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolinské zo 

dňa 04.10.2022 

1. Otvorenie zastupiteľstva 

2. Návrh programu 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení  

5. Schválenie zmluvy o predkupnom práve Hílek a spol. a.s. Senica-G2.com, s.r.o. 

Žilina-Obec Smolinské  

6. Žiadosti a sťažnosti občanov:  

- žiadosť TJ Družstevník o finančný príspevok na zavlažovací systém  

- žiadosť Patrika Hladíka, Smolinské 326 o výmenu jednoizbového bytu č. 9 za 

dvojizbový byt č. 11 

- žiadosť manželov Milan a Petra Masárových,  o zrušenie predkupného práva obce na 

pozemok parcelné č. 570/29 

7. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 

zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam par. reg. „C“ p.č. 570/24, o výmere 594 m2, 

ostatná plocha a p.č. 570/19, o výmere 710 m2, orná pôda 

8.  Záver 

 

Hlasovanie: Prítomní za 3 poslanci: Peter Kurc, Daniel Kašák, Bc. Michal Smolinský 

  Proti: 0 poslancov 

  Zdržali sa : 0 poslancov 

Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 

 

K bodu č. 3 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský predniesol návrh na overovateľov zápisnice: p. 

Peter Kurc, Bc. Michal Smolinský. Za zapisovateľa zasadnutia Obecného zastupiteľstva p. 

Jaroslava Okasová 

 

Uznesenie č. 6/2/2022 

Hlasovanie: Prítomní za 3 poslanci: Peter Kurc, Daniel Kašák, Bc. Michal Smolinský 

  Proti: 0 poslancov 

  Zdržali sa : 0 poslancov 
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Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 

 

K bodu č. 4 

 

Správa o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Smolinské z V. zasadania 

Obecného zastupiteľstva Smolinské , ktoré sa konalo dňa 04.08.2022 o 19.00 hodine 

v zasadačke Obecného úradu Smolinské 

 

Starosta obce Smolinské p. Vladimír Smolinský predniesol Uznesenia z 5. zasadania 

Obecného zastupiteľstva a to nasledovne: 

Uznesenie č. 5/2/2022 –splnené v plnom rozsahu 

Uznesenie č. 5/3/2022 – splnené v plnom rozsahu 

Uznesenie č. 5/4/2022 – splnené v plnom rozsahu 

Uznesenie č. 5/5/2022  - v riešení 

Uznesenie č. 5/6/2022 –splnené v plnom rozsahu 

Uznesenie č. 5/7/2022 – splnené v plnom rozsahu 

Uznesenie č. 5/8/2022 – splnené v plnom rozsahu 

Uznesenie č. 5/9/2022 –nesplnené z dôvodu nekompletných informácií zo strany p. Emila 

Bernátha, Kamenec 

Uznesenie č. 5/10/2022  - splnené v plnom rozsahu 

 

K bodu č. 5 

 

Návrh na schválenie zmluvy o predkupnom práve Hílek a spol. a.s. Senica – G2. com, s.r.o 

Žilina – Obec Smolinské 

 

Uznesenie č. 6/3/2022 

Hlasovanie: Prítomní  za 3 poslanci: Peter Kurc, Daniel Kašák, Bc. Michal Smolinský 

  Proti: 0 poslancov 

  Zdržali sa : 0 poslancov 

 

 

Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 
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Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na uznesenie č.5/10/2022 zo dňa 04.08.2022 

schvaľuje uzavretie zmluvy o predkupnom práve a dohody o zániku zmluvy o predkupnom 

práve medzi Obcou Smolinské ako oprávneným z predkupného práva, spoločnosťou HÍLEK a 

spol., a. s., Vajanského 24, Senica, IČO: 36 239 542 ako povinným z pôvodného predkupného 

práva a spoločnosťou G2.com, s. r. o., Ul. Janka Silana 3062/4, Žilina, IČO: 53 051 114 ako 

povinným z nového predkupného práva, na základe ktorej bude predkupné právo v súčasnosti 

zapísané v časti "C" - ťarchy listu vlastníctva č. 2936, katastrálne územie Smolinské, obec 

Smolinské nahradené novým predkupným právom ako vecným právom, podľa ktorého ak 

bude mať spoločnosť G2. com, s. r. o. záujem previesť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam - 

pozemkom registra "C" - parc. č. 574/1, druh ostatná plocha, výmera 1395 m2 a parc. č. 

574/2, druh ostatná plocha, výmera 1377 m2 alebo k ich časti na tretiu osobu, je povinná 

nehnuteľnosti písomne ponúknuť na predaj Obci Smolinské za sumu 49.896,00 EUR vrátane 

DPH, pričom predkupné právo je časovo obmedzené do 08.08.2029 a nevzťahuje sa na 

prípad, kedy spoločnosť G2.com, s. r. o. bude mať záujem previesť vlastnícke právo k 

nehnuteľnostiam v časti, ktorá bude zodpovedať výške prevádzaného spoluvlastníckeho 

podielu k spoločným častiam, spoločným zariadeniam bytových domov a k zastavaným a 

priľahlým pozemkom k bytovým domom na tretie osoby, ktoré budú súčasne nadobúdať byty 

v bytových domoch, ktoré postaví spoločnosť G2.com, s. r. o. na nehnuteľnostiach na základe 

právoplatného stavebného povolenia. 

 

K bodu č. 6 

 

Žiadosť TJ Družstevník Smolinské o finančný príspevok na zavlažovací systém na ihrisku TJ 

Družstevník  

( viď. príloha č.6/2) 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva podali k žiadosti TJ Družstevník Smolinské 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podľa rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva 

schváleného dňa 27.07.2011, časť druhá § 9 odsek 2 a to nasledovne: 

 

- závlaha na ihrisku bude zaevidovaná v majetku obce, hradená z finančných 

prostriedkov obce na základe výberového konania najvýhodnejšej ponuky  

- realizácia uvedenej stavby najviac do výšky 12.000 EUR 

- doba výstavby do konca roka 2023 

 

Uznesenie č. 6/4/2022 

Hlasovanie: Prítomní za 3 poslanci: Peter Kurc, Daniel Kašák, Bc. Michal Smolinský 

  Proti: 0 poslancov 

  Zdržali sa : 0 poslancov 
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Žiadosť TJ Družstevník Smolinské v nadväznosti na pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

prítomnými poslancami bola jednohlasne schválená. 

 

Žiadosť p. Patrika Hladíka, Smolinské č. 326 o výmene jednoizbového bytu č. 9 za dvojizbový 

byt č. 11  

(viď. príloha č. 6/3) 

 

Uznesenie č. 6/5/2022 

Hlasovanie: Prítomní za 3 poslanci: Peter Kurc, Daniel Kašák, Bc. Michal Smolinský 

  Proti: 0 poslancov 

  Zdržali sa : 0 poslancov 

 

Žiadosť p. Patrika Hladíka bola jednohlasne schválená 

 

Žiadosť manželov Milan a Petra Masárových, Šalviová 40, 821 01 Bratislava o zrušenie 

vecného práva– predkupného práva na pozemok parcela registra „C“ číslo 570/29 o výmere 1010 

m², zapísaný na LV 2955  

(viď. príloha č. 6/4) 

 

Uznesenie č. 6/6/2022 

Hlasovanie: Prítomní za 3 poslanci: Peter Kurc, Daniel Kašák, Bc. Michal Smolinský 

  Proti: 0 poslancov 

  Zdržali sa : 0 poslancov 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje 

 

a) zrušenie vecného práva– predkupného práva Obce Smolinské k pozemku, 

nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Smolinské, obec Smolinské, okres Senica – 

pozemku registra „C“ - parc. č. 570/29, druh ostatná plocha, výmera 1010 m2, zapísanému na 

liste vlastníctva č. 2955 ako „Predkupné právo spočívajúce v práve predávajúceho Obec 

Smolinské, IČO 00309991, Smolinské 334, 908 42 Smolinské odkúpiť pozemok registra C 

KN parcelné číslo 570/29, ostatná plocha o výmere 1010 m2 (ďalej len „pozemok") alebo 

rozostavanú stavbu na pozemku, v prípade ak kupujúci Milan Masár, Šalviová 40, 821 01 

Bratislava a  Petra Masárová, bytom Šalviová 40, 821 01 Bratislava, že - bude mať záujem v 

dobe odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy do katastra 

nehnuteľností do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
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rodinného domu, ktorý bude na tomto pozemku postavený, previesť pozemok alebo 

rozostavanú stavbu rodinného domu na pozemku na tretiu osobu, za kúpnu cenu, za ktorú 

tento pozemok nadobudol. V prípade uplatnenia predkupného práva k rozostavanej stavbe 

rodinného domu na pozemku bude kúpna cena rodinného domu určená znaleckým posudkom, 

ktorý bude vypracovaný na náklady predávajúceho, v prospech Obec Smolinské, IČO 

00309991, Smolinské 334, 90842 Smolinské, na základe Kúpnej zmluvy a Zmluvy o 

predkupnom práve V-2631/2020, č.z.170/20, č.z.157/21“  

b) uzavretie zmluvy o zrušení a zániku vecného práva – predkupného práva k pozemku 

parc. č. 570/29 s povinnými z predkupného práva: Milan Masár, bytom Šalviová 40, 821 01 

Bratislava s manželkou: Petra Masárová rod. Žáková, Šalviová 40, 821 01 Bratislava, pričom 

vecné právo – predkupné právo bude zrušené bezodplatne a nebude nahradené žiadnym iným 

vecným právom alebo iným záväzkom povinných voči Obci Smolinské. 

 

K bodu č. 7 

 

Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 

zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v katastrálnom území obce Smolinské: 

 

- parcela reg. „C“p.č. 570/24 o výmere 594 m² - ostatná plocha 

- parcela reg. „C“ p.č. 570/19 o výmere 710 m² - orná pôda 

 

Uznesenie č. 6/7/2022 

Hlasovanie: Prítomní  za 3 poslanci: Peter Kurc, Daniel Kašák, Bc. Michal Smolinský 

  Proti: 0 poslancov 

  Zdržali sa : 0 poslancov 

 

Návrh bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený. 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili v zmysle ustanovenia §9a,ods. 

1 písm. a) zákona č. 38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže na odpredaj stavebného pozemku v katastrálnom území Smolinské, 

obec Smolinské okres Senica: 

 

- pozemok č. 1 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/24, druh ostatná plocha, výmera 594 m² 

- zapísaný na liste vlastníctva č.2948 

- možnosť napojenia na inžinierske siete (voda, plyn, elektrina) 

- určený na výstavbu rodinného domu s možnosťou napojenia na inžinierske siete za 

nasledovných podmienok 
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Minimálna kúpna cena bude stanovená na sumu 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) za meter 

štvorcový pozemku. 

 

Za pozemok č. 1 v sume 14 850,00 EUR slovom štrnásťtisícosemstopäťdesiat eur  
 

 

- pozemok č. 2 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/19, druh orná pôda, výmera 710 m² 

- zapísaný na liste vlastníctva č.666 

- možnosť napojenia na inžinierske siete (voda, plyn, elektrina) 

- určený na výstavbu rodinného domu s možnosťou napojenia na inžinierske siete za 

nasledovných podmienok 

 

Minimálna kúpna cena bude stanovená na sumu 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) za meter 

štvorcový pozemku 
 

Za pozemok č. 2 v sume 17 750, 00 EUR slovom sedemnásťtisícsedemstopäťdesiat eur 

 

- zábezpeka do obchodnej verejnej súťaže bude stanovená na sumu 3.000,- EUR 

(slovom: tritisíc eur) za jedného uchádzača, pričom zábezpeka musí byť poukázaná na 

bankový účet obce vedený vo VUB Šaštín-Stráže, IBAN: SK95 0200 0000 0000 1262 

6182 s uvedením poznámky „Zábezpeka“ spolu s uvedením priezviska uchádzača, 

zábezpeka musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa 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 a trvalé bývanie v obci). Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, 

ktorý podal návrh s najvyššou ponúknutou cenou, v prípade rovnosti najvyšších 

ponúknutých cien dvoch a viacerých uchádzačov sa medzi takýmito súťažnými 

návrhmi rozhodne losovaním, -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 návrh na vklad do katastra nehnuteľností a vyhotovenie 

kúpnej zmluvy 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 predávajúceho v prípade 

záujmu kupujúceho previesť vlastnícke právo k pozemku alebo k rozostavanej stavbe 

rodinného domu na tretiu osobu. Obsahom predkupného práva bude právo 

predávajúceho a povinnosť kupujúceho v prípade, ak kupujúci bude mať záujem počas 
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výstavby rodinného domu previesť pozemok alebo rozostavanú stavbu rodinného 

domu na tretiu osobu, písomne ponúknuť pozemok alebo rozostavanú stavbu 

rodinného domu na predaj predávajúcemu. Kúpna cena bude v prípade pozemku v 

rovnakej výške, za akú kupujúci nadobudol pozemok od predávajúceho. Kúpna cena 

bude v prípade rozostavanej stavby rodinného domu určená znaleckým posudkom, 

ktorý bude vypracovaný na náklady predávajúceho. Predkupné právo bude časovo 

obmedzené na dobu výstavby rodinného domu, konkrétne odo dňa nadobudnutia 

vlastníckeho práva kupujúceho k pozemku až do dňa vydania kolaudačného 

rozhodnutia k rodinnému domu 

 

- v prípade, ak kupujúci neumožní predávajúcemu 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 predávajúci bude oprávnený požadovať od kupujúceho 

zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur). Zmluvná pokuta bude 

splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy predávajúceho na úhradu 

zmluvnej pokuty na adresu kupujúceho 

 

- kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže bez zbytočného odkladu po povolení vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, najneskôr však do dvoch rokov požiadať 

príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu 

na pozemku, ktorý je predmetom kúpy. Kupujúci bude povinný na písomnú výzvu 

predávajúceho predložiť predávajúcemu doklady preukazujúce splnenie tejto 

povinnosti. -pre prípad, ak kupujúci s výstavbou rodinného domu na pozemku, ktorý 

bude predmetom kúpy nezačne v lehote do dvoch rokov odo dňa vydania stavebného 

povolenia, 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 vlastník poruší povinnosť 

podľa predchádzajúcej vety bude v kúpnej zmluve medzi zmluvnými stranami dohodnutá 

možnosť dodatočného predĺženia celkového času výstavby v odôvodnených prípadoch na 

žiadosť vlastníka alebo právo spätnej kúpy pozemku v prospech predávajúceho alebo 

uhradenie zmluvnej pokuty v prospech predávajúceho vo výške 5.000,- Eur, kde výber bude 

na predávajúcom. 

 

Predávajúci bude oprávnený si právo spätnej kúpy uplatniť u kupujúceho písomnou 

výzvou s priloženými dokladmi, z ktorých bude zrejmé, že kupujúci v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v kúpnej zmluve nezačal s výstavbou rodinného domu, alebo nedodržal celkový 

čas výstavby. V takom prípade bude kupujúci povinný v lehote do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy predávajúceho uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu, na základe ktorej 

prevedie na predávajúceho vlastnícke právo k pozemku za kúpnu cenu, za ktorú pozemok od 

predávajúceho 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 dohodnutých povinnosti začať s výstavou 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. 
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Súťaže sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý je fyzickou osobou. Ak sa súťaže zúčastnia 

dve osoby ako manželia alebo viac osôb ako podieloví spoluvlastníci, považujú sa pre účely 

verejnej súťaže spolu za jedného uchádzača. 
 
Návrhy na uzavretie zmluvy pre jednotlivé stavebné pozemky hodnotí komisia 

samostatne. Jeden uchádzač môže v jednej obálke podať jeden súťažný návrh najviac na tri 

rôzne stavebné pozemky. S úspešným uchádzačom môže byť uzavretá kúpna zmluva len na 

jeden stavebný pozemok. V prípade, ak bude uchádzač vyhodnotený ako úspešný u viacerých 

stavebných pozemkov rozhoduje poradie pozemkov, ktoré si uchádzač zvolil v návrhu. U 

ostatných pozemkov, ktoré budú nižšie v poradí sa predpokladá, že uchádzač vzal svoj návrh 

na uzavretie zmluvy späť. V prípade, ak bude u jedného stavebného pozemku viacej návrhov 

na uzavretie zmluvy, komisia vyhodnotí úspešného uchádzača podľa kritérií pre hodnotenie 

predložených súťažných návrhov, ktorými sú najvyššia ponúknutá kúpna cena a zámer 

uchádzača v súlade s rozvojovými prioritami obce. 

 

Zo súťaže sa vylúči návrh uchádzača, na majetok ktorého prebieha exekučné konanie, bol 

vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie 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 ako vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť, súťaž 

zrušiť alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje 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 môže 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. 

 

 

K bodu č. 8 

 

Záver: 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo, starosta obce Vladimír Smolinský poďakoval 

všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolinské ukončil. 

 
 
 
Overovatelia: 

 

 

.........................................                                             ................................................ 
           Petre Kurc                                                                  Bc. Michal Smolinský 
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......................................      ....................................... 

          zapisovateľ                starosta 

      Jaroslava Okasová      Vladimír Smolinský 

 


