
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 1/2022 
 

napísaná z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, 

ktoré sa konalo za prísnych hygienických opatrení, dňa 29. januára 2022 o 18.00 

hodine v zasadačke OcÚ Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

poslanci: Jozef Došek, Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský, 

                  

ospravedlnení: Peter Kurc, 

 

obecná kontrolórka: Daniela Čelústková - ospravedlnená 

 

zamestnanci OcÚ:  Jana Žáková, 

 

hostia: 

                               

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

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „ Rekonštrukcia 

vnútorných priestorov Materskej školy Smolinské“  

     5. Záver 

K bodu číslo 1 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský privítal všetkých prítomných a zahájil   

mimoriadne 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 1/1/2022 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  mimoriadneho zasadnutia tak, ako 

bol navrhnutý starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák,  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.Daniela Kašáka a Bc. Michala Smolinského , za zapisovateľku p. Janu Žákovú 

a dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 1/2/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Daniela Kašáka a Bc. Michala Smolinského, za zapisovateľku p. 

Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 4 

 

Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „ Rekonštrukcia 

vnútorných priestorov Materskej školy Smolinské“ (viď príloha č. 1/2). 

Starosta obce prečítal poslancom „Výzvu na doplnenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok“, ktorú obci zaslal Trnavský samosprávny kraj, odbor SO 

pre IROP, Starohájska 10, Trnava, kde v bode 1. je požiadavka „predložiť 

uznesenie obecného zastupiteľstva resp. výpis z uznesenia v zmysle príručky pre 

žiadateľa v plnej textácii (t.j. aj s vetou „zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce“). Poslanci už na zasadnutí dňa 

24.8.2021 schválili uznesenie č. 4/5/2021, avšak je do neho potrebné doplniť 

uvedenú vetu  

 

 

 



Uznesenie  číslo 1/3/2022 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili zrušenie uznesenia č. 4/5/2021, prijatého na 

zasadnutí OZ dňa 24.8.2021 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 
 

Uznesenie  číslo 1/4/2022 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie ŽoNFP za účelom realizácie 

projektu „Rekonštrukcia vnútorných priestorov Materskej školy Smolinské“ 

realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC221-2021-67-Zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom 

rozvoja obce. 

  

  Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

obce. 

  

 Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

  

  Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške 17.786,82 Eur. 

  

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

 

K bodu číslo 5 

 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo, starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva obce Smolinské ukončil. 

 

 

 



Overovatelia: 

 

 

 

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

 

 

 

 

Bc. Michal Smolinský                                    ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


