
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 2/2022 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo  dňa 1. marca 2022 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

poslanci: Jozef Došek, Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský, 

                  

ospravedlnení: Daniel Kašák 

 

obecná kontrolórka: Daniela Čelústková  

 

zamestnanci OcÚ:  Jana Žáková, Jaroslava Okasová  

 

hostia: Ferdinand Rehák, Jozef Rehák, Dušan Pochyba 

                               

(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 na „Zákonnosť v postupe obce 

Smolinské pri hospodárení s majetkom obce Smolinské ....“ 

6. Žiadosti a sťažnosti občanov a organizácií: 

- žiadosť Milana Mihálika a Boženy Markovej o  zámenu pozemkov p.č. 

577/5 o výmere 12m2, p.č. 577/6 o výmere 1m2 s pozemkami p.č. 576/4 

o výmere 30m2 a p.č. 507/6 o výmere 4m2  a finančné dorovnanie 

rozdielu 

- žiadosť Terézie Vaškovej, Holíč o poskytnutie príspevku na 

osamostatnenie sa mladého dospelého 

- žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Smolinské o doriešenie 

hasičského vozidla 

- žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2022 

- žiadosť Poľovníckeho združenia Smolinské o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2022 



- žiadosť TJ Družstevník Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

Obce Smolinské v roku 2022 

- žiadosť Kynologického klubu Smolinské o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2022 

         - žiadosť DFS Nádej Kuklov- Smolinské o poskytnutie dotácie   

           z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2022 

- vrátenie pozemku Erik Chrenka 

7. Schválenie zámeru založiť sociálny podnik, konateľa , základné   

imanie, príprava zakladateľskej listiny 

     8. Diskusia 

        - vypracovanie geometrického plánu na pozemkoch oproti IBV za  

        školou 

        - umiestnenie Z-BOXu  

        - oslavy 630 rokov od založenia obce 

        - rozšírenie osvetlenia cintorín, IBV II.(pri poľovníckej chate) 

        - úsporné opatrenia verejné osvetlenie 

    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 2/1/2022 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak, ako bol navrhnutý 

starostom obce Vladimírom Smolinským. 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek, Peter Kurc,  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. Petra Kurca a Jozefa Došeka , za zapisovateľku p. Janu Žákovú a dal o návrhu 

hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 2/2/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Petra Kurca a Jozefa Došeka, za zapisovateľku p. Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 4 

 

Kontrolou uznesení  prijatých na poslednom a predposlednom zasadnutí OZ 

bolo zistené, že všetky uznesenia sú splnené. 

 

K bodu číslo 5 

 

Prejednanie upozornenia  prokurátora na „Zákonnosť v postupe obce Smolinské 

pri hospodárení s majetkom obce Smolinské ....“ (viď príloha č. 2/2). 

 

Uznesenie  číslo 2/3/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zobrali na vedomie upozornenie 

prokurátora Pd 166/21/2205-3. Nedostatky zistené v upozornení boli prejednané  

so zodpovednými  pracovníkmi. 

  

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

- žiadosť Milana Mihálika a Boženy Markovej o  zámenu pozemkov p.č. 577/5 

o výmere 12m2, p.č. 577/6 o výmere 1m2 s pozemkami p.č. 576/4 o výmere 

30m2 a p.č. 507/6 o výmere 4m2  a finančné dorovnanie rozdielu (viď príloha č. 

2/ 3). 

 



Obec Smolinské zverejnila na úradnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 

15.02.2022,  „Zámer schváliť prevod nehnuteľného majetku obce v zmysle 

ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov“ 

Identifikácia nehnuteľného majetku obce: 

 

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Smolinské, obec 

Smolinské, okres Senica: 

- novovytvorený pozemok parc. č. 577/5 druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 12 m2, 

- novovytvorený pozemok parc. č. 577/6, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 1 m2,  

odčlenené geometrickým plánom č. 117/2021 zo dňa 21.01.2022 vyhotoveným 

Ing. Rastislav Holič – Geo Time, Senica, IČO: 45 608 903 z pôvodného 

pozemku registra „E“ - parc. č. 1431/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 537 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2403 

Nadobúdatelia - žiadatelia o prevod: 

Milan Mihálik, nar. 18.09.1963, bytom: Smolinské č. 76, 908 42 Smolinské 

Božena Marková, rod. Miháliková, nar. 04.03.1966, bytom: Miloslava Bibzu 

5042/6, Senica 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:                                                                        

- obec novovytvorené pozemky parc. č. 577/5 a parc. č. 577/6, ktoré sú 

predmetom zámeny, dlhodobo nevyužíva a vzhľadom na charakter pozemkov 

nie je predpoklad, že by tieto pozemky v budúcnosti užívala pre vlastné potreby, 

- vzhľadom na charakter a umiestnenie zamieňaných pozemkov nie je možné 

predpokladať, že by o ne prejavil záujem iný záujemca, keďže sú vo dvore 

žiadateľov a tvoria priľahlé pozemky k rodinnému domu žiadateľov, 

- žiadatelia sú v podieloch 1/2 a 1/2 podielovými spoluvlastníkmi 

novovytvorených pozemkov parc. č. 576/4, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 30 m2 a parc. č. 507/6, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 m2, 

odčlenených geometrickým plánom č. 117/2021 z pôvodného pozemku registra 

„E“ - parc. č. 420, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 756 m2, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 220, ktoré tvoria súčasť verejného priestranstva 

a ktoré má obec záujem získať do svojho vlastníctva, 

- zámenou častí obecných pozemkov – novovytvorených pozemkov parc. č. 

577/5 a parc. č. 577/6 s celkovou výmerou 13 m2 za novovytvorené pozemky 

žiadateľov parc. č. 576/4 a parc. č. 507/6 s celkovou výmerou 34 m2 dôjde 



k zosúladeniu právneho stavu a skutočného stavu tak, ako sa pozemky dlhodobo 

užívajú. 

Uznesenie  číslo 2/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti žiadateľov: Milan 

Mihálik, nar. 18.09.1963, bytom: Smolinské č. 76, 908 42 Smolinské a Božena 

Marková, rod. Miháliková, nar. 04.03.1966, bytom: Miloslava Bibzu 5042/6, 

Senica zo dňa 14.02.2022 o prevod vlastníckeho práva k novovytvoreným 

pozemkom - parc. č. 577/5 druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 12 m2 a 

parc. č. 577/6, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1 m2, odčleneným 

geometrickým plánom č. 117/2021 zo dňa 21.01.2022 vyhotoveným Ing. 

Rastislav Holič – Geo Time, Senica, IČO: 45 608 903 z pôvodného pozemku 

registra „E“ - parc. č. 1431/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 537 m2, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 2403, ide o dôvod hodný osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, keďže obec novovytvorené pozemky parc. č. 577/5 a parc. 

č. 577/6, dlhodobo nevyužíva a vzhľadom na charakter pozemkov nie je 

predpoklad, že by tieto pozemky v budúcnosti užívala pre vlastné potreby, 

vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemkov nie je možné predpokladať, že 

by o ne prejavil záujem iný záujemca, keďže sú vo dvore žiadateľov a tvoria 

priľahlé pozemky k rodinnému domu žiadateľov, žiadatelia sú v podieloch 1/2 

a 1/2 podielovými spoluvlastníkmi novovytvorených pozemkov parc. č. 576/4, 

druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 30 m2 a parc. č. 507/6, druh 

zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 m2, odčlenených geometrickým plánom 

č. 117/2021 z pôvodného pozemku registra „E“ - parc. č. 420, druh zastavaná 

plocha a nádvorie, výmera 756 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 220, ktoré 

tvoria súčasť verejného priestranstva a ktoré má obec záujem získať do svojho 

vlastníctva a zámenou častí obecných pozemkov – novovytvorených pozemkov 

parc. č. 577/5 a parc. č. 577/6 s celkovou výmerou 13 m2 za novovytvorené 

pozemky žiadateľov parc. č. 576/4 a parc. č. 507/6 s celkovou výmerou 34 m2 

dôjde k zosúladeniu právneho stavu a skutočného stavu tak, ako sa pozemky 

dlhodobo užívajú a schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 

obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako prevod majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  



proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

Uznesenie  číslo 2/5/2022 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na uznesenie  2/4/2022 schvaľuje uzavretie 

zámennej zmluvy medzi Obcou Smolinské a žiadateľmi: Milan Mihálik, nar. 

18.09.1963, bytom: Smolinské č. 76, 908 42 Smolinské a Božena Marková, rod. 

Miháliková, nar. 04.03.1966, bytom: Miloslava Bibzu 5042/6, Senica, 

predmetom ktorej bude zámena nehnuteľností v katastrálnom území Smolinské, 

obec Smolinské, okres Senica: 

- novovytvorený pozemok parc. č. 577/5 druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 12 m2, 

- novovytvorený pozemok parc. č. 577/6, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 1 m2,  

odčlenené geometrickým plánom č. 117/2021 zo dňa 21.01.2022 vyhotoveným 

Ing. Rastislav Holič – Geo Time, Senica, IČO: 45 608 903 z pôvodného 

pozemku registra „E“ - parc. č. 1431/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 537 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2403 

vo vlastníctve obce s celkovou výmerou 13 m2 a celkovou hodnotou 78,78 EUR 

za pozemky vo vlastníctve žiadateľov - novovytvorené pozemky parc. č. 576/4, 

druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 30 m2 a parc. č. 507/6, druh 

zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 m2, odčlenených geometrickým plánom 

č. 117/2021 z pôvodného pozemku registra „E“ - parc. č. 420, druh zastavaná 

plocha a nádvorie, výmera 756 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 220 

s celkovou výmerou 34 m2 a celkovou hodnotou 206,04 EUR, pričom obec 

doplatí žiadateľom z titulu finančného vyrovnania hodnôt zamieňaných 

pozemkov sumu 127,26 EUR pri podpise zámennej zmluvy. 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Terézie Vaškovej, Holíč o poskytnutie príspevku na  

osamostatnenie sa mladého dospelého (viď príloha č. 2/ 4). 

 

 

 



Uznesenie  číslo 2/6/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  Terézii Vaškovej, Holíč 

poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 298,68 

Eur. 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Smolinské o doriešenie  

hasičského vozidla (viď príloha č. 2/5). 

 

Uznesenie  číslo 2/7/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  odkúpenie hasičského 

vozidla od mesta Senica za  kúpnu cenu max. 3.300 Eur. 

  

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Slovenska o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2022 (viď príloha č. 2/6). 

 

Uznesenie  číslo 2/8/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  poskytnutie dotácie vo 

výške 800,- Eur, pre ZO Jednota dôchodcov Slovenska, MO Smolinské, na rok 

2022. 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Poľovníckeho združenia Smolinské o poskytnutie dotácie  

z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2022 (viď príloha č. 2/7). 

 



Uznesenie  číslo 2/9/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  poskytnutie dotácie vo 

výške 330,- Eur, pre Poľovnícke združenie Smolinské, na rok 2022. 

  

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

 

- žiadosť TJ Družstevník Smolinské o poskytnutie dotácie z rozpočtu  

Obce Smolinské v roku 2022 (viď príloha č. 2/8). 

 

Uznesenie  číslo 2/10/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  poskytnutie dotácie vo 

výške 6.000,- Eur , pre TJ Družstevník Smolinské, na rok 2022. 

  

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Kynologického klubu Smolinské o poskytnutie dotácie  

z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2022 (viď príloha č. 2/9). 

 

Uznesenie  číslo 2/11/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  poskytnutie dotácie vo 

výške 330,- Eur, pre Kynologický klub Smolinské,  na rok 2022. 

  

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

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

Obce Smolinské v roku 2022 (viď príloha č. 2/10). 

 

 



Uznesenie  číslo 2/12/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  poskytnutie dotácie vo 

výške 350,- Eur, pre DFS Nádej Kuklov-Smolinské,  na rok 2022. 

  

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

-  žiadosť p. Erika Chrenku, Smolinské o zrušenie kúpno predajnej zmluvy 

v k.ú. Smolinské, zapísaného na LV č. 2949, pozemok registra „C“ – parc. č. 

570/28, ostatná plocha o výmere 616 m2, za sumu 9.240,- eur (viď príloha č. 

2/11) . 

Uznesenie  číslo 2/13/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili spätné odkúpenie  

stavebného pozemku, v k.ú. Smolinské, zapísaného na LV č. 2949, pozemok  

registra „C“ – parc. č. 570/28, ostatná plocha o výmere 616 m2, za sumu 9.240,- 

eur od p. Erika Chrenku, Smolinské. 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Schválenie zámeru založiť sociálny podnik, schváliť konateľa a základné  

imanie, príprava zakladateľskej listiny. 

 

Po rozsiahlej diskusii k tejto téme, hlavne s prihliadnutím na končiace sa 

volebné obdobie starostu aj poslancov, ale najmä z dôvodu, že starosta obce 

nepredložil „Podnikateľský plán“, ktorým by presvedčil poslancov o výhodách 

a sebestačnosti (sociálny podnik si musí minimálne na seba zarobiť) sociálneho 

podniku. Taktiež s prihliadnutím na to že veľké mestá, ktoré majú sociálny 

podnik majú s ním stále len problémy,  poslanci prijali 

 

   Uznesenie  číslo 2/14/2022 

 

Poslanci jednohlasne zamietajú v súčasnej dobe založenie sociálneho podniku. 



 

Hlasovanie:   

za  - 0 poslancov 

proti – 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

Diskusia: 

- vypracovanie geometrického plánu na pozemkoch oproti IBV za školou 

 

Starosta obce p. Vladimír Smolinský predniesol poslancom návrh 

geometrického plánu na vytvorenie nových stavebných pozemkov oproti 

súčasným pozemkov IBV za školou. Pozemky sú súkromné, avšak obec už 

dlhšiu dobu užíva časť týchto pozemkov na cestu. Geometrickým plánom by sa 

vytvorili nové stavebné pozemky, ktoré by obec od občanov vykúpila, prípadne 

občania, ktorí by ornú pôdu nepredali obci, by si ich mohli predať ako stavebné 

pozemky s tým, že obec vybaví a zaplatí geometrický plán a majitelia pozemkov 

by po dohode s obcou darovali obci, prípadne odpredali za euro časť zo svojho 

pozemku, ktorý sa užíva na cestu. Obec už v minulosti dala vypracovať projekt 

na inžinierske siete. 

 

   Uznesenie  číslo 2/15/2022 

 

Poslanci zamietli pokračovať na dokončení geometrického plánu na pozemkoch 

oproti IBV za školou s tým, že sú aj iné lokality, kde by mohla nová IBV 

vzniknúť. 

 

Hlasovanie:   

za  - 0 poslancov 

proti – 3 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič,  

zdržal sa  - 1 poslanec Bc. Michal Smolinský 

 

- umiestnenie Z-BOXu  

 

- starosta obce informoval poslancov o žiadosti občanov umiestniť v našej obci 

Z-BOX.  

+ Poslanci OZ poverili starostu obce zistiť podmienky  pre umiestnenie Z-

BOXu v našej obci. 

 

- oslavy 630 rokov od založenia obce 

 



 Prítomní zástupcovia speváckeho zboru Záhoráci Smolinčané predniesli 

poslancom OZ návrh spojiť ich akciu – tradičné vystúpenie Záhorienky 

s oslavou 630 rokov od založenia obce Smolinské. Boli oslovení starostom obce 

p. Vladimírom Smolinským o pomoc pri usporiadaní oslavy 630. výročia 

založenia obce a žiadajú poslancov o zaplatenie aspoň polovice z 

ceny  vystúpenia Záhorienky a zakúpenie stanu. Vystúpenie spojené so zábavou 

by chceli robiť na ceste od zvonice po požiarnu zbrojnicu. 

 

+ Poslanec p. Jozef Došek povedal, že on vždy podporoval „Spevácky zbor 

Záhoráci Smolinčané“,  ale s týmto nesúhlasí, zdá sa mu to ako predvolebná 

kampaň p. starostu. Doteraz sa oslavovalo len okrúhle výročie 600 rokov. Prečo 

sa teda neoslavovalo aj 610 či 620 rokov??? Keby to bolo aspoň 650 rokov, ale 

prečo práve 630? 

 

 „S tým prišiel p. starosta a požiadal nás o pomoc, my sme plánovali, tak 

ako každoročne, len vystúpenie a zábavu so Záhorienkou“. 

 

+ Poslanec Ing. Stanislav Maderič navrhol prítomným zorganizovať vystúpenie 

na ihrisku TJ Smolinské, už v minulosti sa tam takéto podujatie uskutočnilo 

a bolo by to podľa neho lepšie ako uzatvárať cestu, na čo treba povolenie. 

Ihrisko je teraz novo vybudované. 

 

   Uznesenie  číslo 2/16/2022 

 

Poslanci jednohlasne odsúhlasili zakúpiť pre potreby Obce Smolinské stan 

v sume do 1000,- eur, ktorý si môžu organizácie našej obce požičiavať pre svoje 

potreby za poplatok 50,- eur . 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti – 0 poslancov  

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

   Uznesenie  číslo 2/17/2022 

 

Poslanci v čase keď treba šetriť obecné peniaze, jednohlasne zamietli 

organizovanie a financovanie 630. výročia od založenia obce Smolinské. 

  

Hlasovanie:   

za  - 0 poslancov 

proti – 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

zdržal sa  - 0 poslancov 



 

- rozšírenie osvetlenia cintorína, IBV II. (pri poľovníckej chate) 

Pani Žáková tlmočila poslancom žiadosť občanov o rozšírenie osvetlenia 

v zadnej časti cintorína (od poľa) a tiež na IBV pri poľovníckej chate, kde je len 

jedno svetlo uprostred a po krajoch je tma. 

 

   Uznesenie  číslo 2/18/2022 

 

Poslanci jednohlasne odsúhlasili rozšíriť verejné osvetlenie v zadnej časti  

cintorína o jedno svetlo,  na IBV pri chate o dve svetlá a zároveň poverili 

starostu obce  osloviť, minimálne tri firmy, o vypracovanie cenovej ponuky. 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti – 0 poslancov  

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- úsporné opatrenia verejné osvetlenie 

Starosta obce navrhol poslancom OZ aby sa z dôvodu úsporných opatrení, 

(nakoľko sa zvyšuje cena elektrickej energie), vyskúšalo vypnúť jednu fázu 

verejného osvetlenia v obci. Svietilo by sa tak ako pred rekonštrukciou 

verejného osvetlenia.  

 

   Uznesenie  číslo 2/19/2022 

 

Poslanci jednohlasne schválili, v rámci úsporných opatrení, vypnúť jednu fázu 

z verejného osvetlenia a ponechať svietiť len každú druhú lampu. 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti – 0 poslancov  

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

+ poslanec p. Jozef Došek povedal starostovi obce p. Smolinskému: „Veľmi 

mňa mrzí, ako si sa zachoval s projektami na „Myjávku“, nič si nám poslancom 

nepovedal a zbytočne sa vyhodilo 1.600,-eur za projekt, ktorý je aj tak 

nepoužiteľný. Hydromeliorácie ho zamietli.“ 

- Starosta obce p. Smolinský Vladimír ukázal poslancom OZ nákres novej verzie 

chodníka na „Myjávke“ a tiež súhlasné stanovisko – email od Mgr. Šusteka 

Juraja z Hydromeliorácií Bratislava (viď príloha č. 2/12). 



+ Poslanci sa spýtali, kto robil nový nákres a koľko stál?  Prečo sa vlastne 

pokračuje na tomto projekte, keď ho v minulosti poslanci zamietli a nesúhlasili 

s vybudovaním chodníka zo zámkovej dlažby. Ústna dohoda bola z použitých, 

rozobratých chodníkových kociek. 

- Starosta obce im odpovedal: „ Nákres dal urobiť zdarma p. Marián Jurkovič. 

Mgr. Šustek ho odsúhlasil s tým, že musia byť na chodníku umiestnené zábrany 

proti vjazdu motorových vozidiel“. Pán starosta navrhol, že prácu si urobia 

občania v rámci akcie „Z“ zdarma. Potrebné je len odsúhlasiť kúpu materiálu. 

Zámková dlažba sa dá zohnať za 8 euro, takže na dlažbu by sa potrebovalo cca 

1.600,- až 1.800,- eur. 

Uznesenie  číslo 2/20/2022 

 

Poslanci jednohlasne schválili, po vydaní stavebného povolenia na vybudovanie 

chodníka cez „Myjávku“ zakúpenie potrebného stavebného materiálu, s tým že 

samotnú realizáciu chodníka urobia občania v rámci akcie „Z“ zdarma. 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti – 0 poslancov  

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

+ poslanec p. Jozef Došek sa spýtal: 

„ Či sa niečo robí aj na projekte parku na IBV za školou? Mali by sme byť 

pripravení, keby vyšla nejaká výzva.“ 

- starosta obce p. Smolinský odpovedal: „ Áno robím na tom, už vyšla výzva.“ 

+ či už bola poslaná reklamácia na firmu BAU cargo, s.r.o. Žilina, ktorá robila 

osvetlenie cintorína a z ktorého jedno svetlo po troch dňoch prestalo svietiť? 

- „Nie zmluva je síce s firmou BAU Cargo, ale oni si to dali urobiť inej firme, 

tej som volal, avšak oni tvrdia, že to nie je ich chyba, že oni to prídu opraviť len 

ak im to zaplatím.“ 

+ „Treba to reklamovať písomne a firme, s ktorou je podpísaná zmluva. To si 

musia vyriešiť oni medzi sebou, ak si  najali inú firmu. Je to v záruke, tak to 

treba zreklamovať, už sme sa o tom bavili viackrát a stále si to nezreklamoval.“ 



+ Upozornil p. starostu, že parkuje auto v „žabárni“ pri kríži, pod autom je blato, 

treba ho vyčistiť. Sťažuje to prechod cez cestu k autobusovej zastávke a ku 

škole. 

+ poslanec Ing. Stanislav Maderič: „ Na multifunkčnom ihrisku sú potrhané 

siete, mali by sa tam dokúpiť lavičky a  vyčistiť okraje od machu.“ 

- „ Áno viem o tom, len stále je jeden zamestnanec  PN,  sú nutnejšie práce, či 

už v obci alebo v škole, tak nestíhajú.“ 

 

Keďže starosta obce p. Smolinský Vladimír nevedel vysvetliť poslancom na 

minulom ani dnešnom zasadnutí OZ veci ohľadne realizácie a platby za chodník 

na hlavnej ulici, prečo niektoré práce nerobila vybratá firma, ale zaplatené jej 

boli, prečo sa nespísal dodatok k zmluve .........????  poslanec p. Došek Jozef 

spolu s poslancom Ing. Stanislavom Maderičom predniesli starostovi obce 

„Interpeláciu poslanca Obecného zastupiteľstva v Smolinskom“( viď príloha č. 

2/13). Dúfajúc že, tak ako v minulosti pri realizácii rekonštrukcie  Požiarnej 

zbrojnice, sa neobjaví na webovej stránke obce antidatovaný dodatok k zmluve. 

Zároveň požiadali kontrolórku obce p. Danielu Čelústkovú, aby k uvedenému  

zaujala svoje stanovisko. 

I n t e r p e l á c i a 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Smolinskom 

___________________________________________________________________ 

Meno, priezvisko: Jozef Došek       

 Žiadam, aby starosta obce Smolinské p. Vladimír Smolinský v súlade s § 25 ods. 4 

písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 13 Rokovacieho poriadku 

Obecného zastupiteľstva v Smolinskom v znení účinnom dňom  15.08.2011 v lehote 30 dní 

zodpovedal a vysvetlil tieto interpelácie: 

I. Chodník v obci Smolinské časť 1-1 a 1-2 

V obci Smolinské sa realizoval chodník na základe projektu vypracovaného Ing. Igorom 

Bujdákom z januára 2016. Chodník sa mal realizovať na základe Zmluvy o dielo zo dňa 

20.11.2019 s dohodnutou zmluvnou (konečnou) cenou vo výške 34.462,91 Eur s DPH 

s dodávateľom Sušila spol. s r.o., IČO: 47 583 193. Prílohou č. 1 Zmluvy bol nacenený výkaz 

a výmer. Podľa čl. 6.2 Zmluvy je rozsah prípadných stavebných prác vykonaných nad rámec 

predmetu zmluvy predmetom osobitnej dohody zmluvných strán formou samostatného 

dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Stanovenie rozsahu prípadných 

stavebných prác nad rámec predmetu zmluvy a uzatvorenie dodatku k zmluve musí byť 

v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa čl. 6.3 Zmluvy bude úhrada ceny za 

celé uskutočnené dielo na základe skutočne vykonaných stavebných prác odsúhlasených 



a potvrdených Objednávateľom (obcou Smolinské) v súpise skutočne realizovaných prác 

(alebo v inom dohodnutom doklade). Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 26.10.2021 

sa poslanci so starostom obce (na návrh poslanca p. S. Maderiča) dohodli, že v prípade, ak 

by malo prísť k zvýšeniu ceny, budú o tom poslanci informovaní a dohodnú sa na riešení 

prípadného navýšenia ceny.  

V období november – december 2021 som pri osobnej kontrole výkonu stavebných prác 

zistil, že zamestnanci obce na chodníkoch v pracovnej dobe vykonávali nasledovné práce – 

odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km s obecným traktorom, dosýpanie okrajov 

chodníkov, uloženie sypaniny na skládku. 

Ďalej som pri kontrole zistil, že na chodníku vykonával práce aj p. Horinka a to konkrétne – 

rozobranie dlažby pre chodcov z betónových dlaždíc, odstránenie podkladov alebo krytov 

z kameniva, hĺbenie rýh, prehĺbenie pod chodníkmi, plochy pod obrubníkmi, nakladanie 

výkopu a dlaždíc, nakladanie sute, uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez 

zhutnenia. Za tieto práce vystavil obci p. Horinka spolu 3 faktúry v celkovej sume 5.460,- Eur.  

                                                                                                                                                

Dňa 27.01.2021 som sa osobne v stavebninách A+Z Šaštín – Stráže (p. Packa) 

a stavebninách COVERING štrky – piesky – kamenivo Borský Mikuláš informoval na ceny 

stavebného materiálu, ktorý sa používal na predmetný chodník. Zistil som, že zámková 

dlažba 10x20x6 sa predávala za cenu 7,10 bez DPH za m2 a v rozpočte p. Sušilu je za túto 

položku suma 9,99 Eur bez DPH. Ďalej pri položke podklad zo štrkodrte 4x8x40 bola u firmy 

COVERING cena 0,38 Eur bez DPH za m2 a v rozpočte p. Sušilu je za túto položku suma 

1,54 Eur bez DPH. Ďalej pri položke podklad zo štrkodrte 45x150 bola u firmy COVERING 

cena 4,10 Eur bez DPH za m2 a v rozpočte p. Sušilu je za túto položku suma 4,42 Eur bez 

DPH. Ďalej pri položke obrubník záhonový 100x5x20 bola u firmy A+Z Šaštín – Stráže cena 

2,10 Eur bez DPH za kus a v rozpočte p. Sušilu je za túto položku suma 2,25 Eur bez DPH. 

V položkách od firiem A+Z Šaštín – Stráže a COVERING nie je zahrnutá množstevná zľava. 

Na základe vyššie uvedeného žiadam starostu obce Smolinské p. Vladimíra Smolinského, 

aby sa písomne vyjadril ku každej z týchto otázok: 

1. V prípade, že na chodníku boli realizované práce naviac, prečo nebol uzatvorený písomný 

dodatok k Zmluve podpísaný obidvomi zmluvnými stranami? 

2. Prečo sa v prípade práce naviac nepostupovalo podľa § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní? 

3. Či bol po ukončení projektu odovzdaný súpis skutočne vykonaných prác? 

4. Či bol pri prácach vedený stavebný denník, či boli odovzdané certifikáty a preberací 

protokol? 

5. Či boli počas stavebných prác zamestnaní znevýhodnení zamestnanci podľa čl. 10.7 

Zmluvy, či o tom bolo predložené obci písomné potvrdenie a ak nie, prečo nebola uplatnená 

dohodnutá pokuta 500,- Eur? 

6. Na základe čoho boli realizované práce p. Horinkom (zmluva, objednávka)? 

7. Prečo boli p. Horinkovi zaplatené práce, ktoré mal v rozpočte p. Sušila, ktorému tieto 

práce na základe konečnej faktúry boli obcou v plnej výške preplatené? 



8. Prečo zamestnanci obce vykonávali počas pracovnej doby práce, ktoré si fakturoval p. 

Sušila a ktoré mu boli obcou preplatené? 

II. Chodník v obci Smolinské časť od „šenku“ po poštu 

V obci Smolinské sa realizoval chodník v časti od šenku po poštu stavebnou firmou Sušila 

spol. s r.o., IČO: 47 583 193. 

1. Na základe čoho sa realizovali stavebné práce na chodníku v časti od šenku po poštu? 

2. Prečo na tieto práce nie je zverejnená zmluva o dielo, rozpočet ani iná dokumentácia? 

3. Na základe čoho bola preplatená faktúra č. 2021053 na sumu 5.988,- Eur vystavená 

firmou Sušila spol. s r.o., IČO: 47 583 193, kde v popise položky je uvedené len „práce 

naviac podľa dohody“? 

III. Vyhotovenie prípojky na plyn pre IBV za školou II. etapa 

Starosta obce dal vyhotoviť projekt na prípojky plynu a plynovod pre 4 rodinné domy pre IBV 

za školou II. Etapa. 

1. Prečo o tomto postupe neboli informovaní poslanci obecného zastupiteľstva? 

2. Prečo boli do projektu zahrnuté prípojky len pre 4 rodinné domy, keď v I. etape sa 

pozemky predávali bez vyhotovenia prípojok na plyn a ostatných inžinierskych sietí? 

3. Ako má obec zabezpečené, že vlastníci pozemkov, na ktorých nebol vybudovaný 

plynovod, nebudú chcieť využívať plyn v budúcnosti? 

4. Ako je vypočítaná cena za vybudovaný plynovod na tieto 4 rodinné domy (suma 23.930,- 

Eur), keď na vybudovanie plynovodu pre I. etapu na 21 rodinných domov bola celková suma 

29.000,- Eur? 

5. Ako má obec zabezpečené, že položky zahrnuté do rozpočtu od firmy PPS projekt, s.r.o. 

na plynovod pre 4 rodinné domy sa budú skutočne realizovať, keď napríklad v časti zemné 

práce sa položky: č. 1 - dočasné zaistenie potrubia, č. 2 - dočasné zaistenie káblov, č. 9 - 

zhotovenie paženia rýh, č. 10 - odstránenie paženia rýh, v časti ostatné sa položky: č. 4 - 

oplotenie a zabezpečenie výkopov, č. 5 - dočasné dopravné značenia pri I. etape vôbec 

nerealizovali? 

Zároveň žiadam, aby uvedené skutočnosti boli preskúmané aj hlavnou kontrolórkou obce 

Smolinské. 

Odpoveď na interpelácie žiadam zaslať písomne v lehote 30 dní na adresu uvedenú 

v záhlaví. 

V Smolinskom dňa 28.02.2022    

                                                                                          podpis p. Jozefa Došeka 

                                                                                          podpis Ing. Stanislava Maderiča 

 

 



- Na čo starosta obce odpovedal: „ Ja som rozpočet na chodník dodržal,  

keďže p. Sušila tvrdil, že sa navýšili ceny, tak som sa s ním tak dohodol, že 

niektoré práce urobíme za nich, ja  to predsa robím pre dedinu.“ 

+ poslanec p. Došek: „ Ty sa nemáš čo s niekým dohadovať, ty máš v prvom 

rade informovať nás poslancov a ak sa niečo mení musíš podpísať dodatok 

k zmluve, čo si neurobil, ty si starosta, ty musíš v prvom rade dodržiavať 

zákony,  týmto si pripravil „dedinu“ minimálne o 15 000,- eur, ja som si dal tú 

námahu a zistil som si ceny materiálu teraz už v tomto roku,  po zdražení (nákup 

materiálu a realizácia chodníka bola ešte v r. 2021) a stále sú tie ceny nižšie ako 

si fakturovala firma p. Sušilu.   

 

K bodu číslo 9 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo, starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie obecného 

zastupiteľstva obce Smolinské ukončil. 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

 

Jozef  Došek                                                  .................................................... 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


