
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 3/2022 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo  dňa 25.apríla 2022 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

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

Michal Smolinský, 

                  

ospravedlnení:  

 

obecná kontrolórka: Daniela Čelústková  

 

zamestnanci OcÚ:  Jana Žáková, Jaroslava Okasová  

                               

(viď prezenčná listina – príloha č. 3/1) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Prejednanie protestu  prokurátora  „VZN obce Smolinské č. 5/2008 

o zásadách  hospodárenia s majetkom obce“ 

6. Schválenie VZN 1/2022 ktorým  určuje zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Smolinské 

7. Žiadosti a sťažnosti občanov a organizácií: 

- žiadosť manželov Petra a Márie Skalových, Šaštín-Stráže, o zrušenie 

predkupného práva obce na pozemok parc. č. 570/7 

- žiadosť Rolanda Poláka, Smolinské 213 o poskytnutie stavebného 

materiálu na výstavbu chodníka pre peších 

- žiadosť Radka Okasu, Smolinské 378 o poskytnutie stavebného 

materiálu na výstavbu chodníka pre peších 

- žiadosť Jany a Lukáša Macháčkových, Smolinské 119 o zakrytie 

odtokového kanála 

- žiadosť speváckeho zboru Záhoráci Smolinčané o poskytnutie dotácie   

z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2022 

8. Výber dodávateľa na rozšírenie verejného osvetlenia na IBV 

9. Výber dodávateľa na rozšírenie osvetlenia cintorína  

10.Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na    



      uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva  

      k nehnuteľnostiam par. reg. „C“ p.č.  570/35 o výmere 737m2,  

      ostatná plocha, p.č. 570/28 o výmere 616 m2, ostatná plocha   

      a p.č.  570/9 o výmere 475, orná pôda, 570/41 o výmere 196,   

      ostatná plocha, 570/42 o výmere 15m2 orná pôda 

    11. Prejednanie „Štúdie DSS – dom seniorov“ od Eko Energy, Ing.             

          Petra Sivoňa PhD.  

    12. Čiastková správa  obecnej kontrolórky o kontrole 

    13. Diskusia  

    14.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 3/1/2022 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak, ako bol navrhnutý 

starostom obce Vladimírom Smolinským. 

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, 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 

Daniela Kašáka a Bc. Michala Smolinského , za zapisovateľku p. Janu Žákovú a 

dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 3/2/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 



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

Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, 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  protestu  prokurátora na „VZN obce Smolinské č.5/2008 

o zásadách  hospodárenia s majetkom obce  “ (viď príloha č. 3/2). 

 

Uznesenie  číslo 3/3/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne vyhoveli protestu prokurátora Pd 

165/21/2205-3 a zrušilo VZN č. 5/2008 o zásadách hospodárenia s majetkom 

obce. 

  

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Schválenie VZN č. 1/2022 ktorým určuje zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Smolinské (viď príloha č. 3/3). 

 

Uznesenie  číslo 3/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo „VZN č. 1/2022 ktorým určuje  

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smolinské“. 

 



Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

 žiadosti a sťažnosti občanov a organizácii: 

 

- žiadosť manželov Petra a Márie Skalových, Šaštín-Stráže o zrušenie 

predkupného práva obce na pozemok par.č. 570/7(viď príloha č. 3/ 4). 

 

Uznesenie  číslo 3/5/2022 

 

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. 570/7, druh ostatná plocha, 

výmera 600 m2, zapísanému na liste vlastníctva č. 2974 ako „Predkupné 

právo spočívajúce v práve predávajúceho Obec Smolinské, IČO 

00309991, Smolinské 334, 90842 Smolinské odkúpiť pozemok registra C 

KN parcelné číslo 570/7, ostatná plocha o výmere 600 m2 (ďalej len 

"pozemok") alebo rozostavanú stavbu na pozemku, v prípade ak kupujúci 

Peter Skala, Záhorácka 65/20, 90841 Šaštín-Stráže - Stráže nad Myjavou 

a PaedDr. Mária Skalová, Záhorácka 65/20, 90841 Šaštín-Stráže - Stráže 

nad Myjavou 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 

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. 570/7 s povinnými z predkupného práva: Peter Skala, 

nar. 24.02.1978 s manželkou: PaedDr. Mária Skalová, rod. Vávrová, nar. 

20.04.1977, obaja bytom: Záhorácka 65, 908 41 Šaštín – Stráže, pričom 

vecné právo – predkupné právo bude zrušené bezodplatne a nebude 



nahradené žiadnym iným vecným právom alebo iným záväzkom 

povinných voči Obci Smolinské.  

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. 

Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Rolanda Poláka, Smolinské 213 o poskytnutie stavebného materiálu na 

výstavbu chodníka pre peších (viď príloha č. 3/5). 

 

Uznesenie  číslo 3/6/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili poskytnutie stavebného 

materiálu na výstavbu chodníka. Materiál bude poskytnutý až po vybavení 

projektovej dokumentácie na cestu a chodníky a po vybavení stavebného 

povolenia.   

  

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Radka Okasu, Smolinské 378 o poskytnutie stavebného materiálu na 

výstavbu chodníka pre peších (viď príloha č. 3/6). 

 

Uznesenie  číslo 3/7/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili poskytnutie stavebného 

materiálu na výstavbu chodníka. Materiál bude poskytnutý až po vybavení 

projektovej dokumentácie na cestu a chodníky a po vybavení stavebného 

povolenia.   

  

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 



- žiadosť Jany a Lukáša Macháčkových, Smolinské 119 o zakrytie odtokového 

kanála (viď príloha č. 3/7). 

 

Uznesenie  číslo 3/8/2022 

   

Napriek tomu, že ide o súkromný pozemok, je v záujme obce zachovať 

odtokový kanál , aby sa  zamedzilo  škodám na majetku občanov v prípade 

prívalových dažďov, poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili 

financovanie zakrytia odtokového kanála PVC rúrami o priemere 60 cm na  

pozemku manželov Macháčkových.   

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť speváckeho zboru Záhoráci  Smolinčané o poskytnutie dotácie  

z rozpočtu Obce Smolinské v roku 2022 (viď príloha č. 3/8). 

 

Uznesenie  číslo 3/9/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  poskytnutie dotácie vo 

výške 350,- Eur, pre Záhoráci Smolinčané, na rok 2022. 

  

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

Výber dodávateľa na rozšírenie verejného osvetlenia na IBV 

 

starosta obce prečítal poslancom OZ ponuky : 

1. A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o., Pri potoku 682/1A, vo výške 2.187,60 

€(viď príloha č. 3/9). 

2. RK Systém s.r.o., Nám. Svätého Martina, Holíč, vo výške 1.859,76 €(viď 

príloha č. 3/10). 



3. ELASON s.r.o., Hollého 962/142, Holíč, vo výške 1.529,28 €(viď príloha 

č. 3/11). 

 

   Uznesenie  číslo 3/10/2022 

 

Poslanci  OZ jednohlasne schválili za dodávateľa rozšírenia verejného 

osvetlenia na IBV pri chate firmu ELASON s.r.o., Hollého 962/142, Holíč, 

s cenovou ponukou vo výške 1.529,28 €. 

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 9 

 

Výber dodávateľa na rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne 

 

starosta obce prečítal poslancom OZ ponuky : 

4. A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o., Pri potoku 682/1A, vo výške 1.222,80 

€(viď príloha č. 3/12). 

5. RK Systém s.r.o., Nám. Svätého Martina, Holíč, vo výške 1.159,68 €(viď 

príloha č. 3/13). 

6. ELASON s.r.o., Hollého 962/142, Holíč, vo výške 977,40 €(viď príloha č. 

3/14). 

 

   Uznesenie  číslo 3/11/2022 

 

Poslanci  OZ jednohlasne schválili za dodávateľa rozšírenia verejného 

osvetlenia na cintoríne, firmu ELASON s.r.o., Hollého 962/142, Holíč, 

s cenovou ponukou vo výške 977,40 €. 

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 10 

 

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na   uzavretie 



 kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam par. reg. „C“ p.č.  

570/35 o výmere 737m2, ostatná plocha, p.č. 570/28 o výmere 616 m2, ostatná 

plocha  a p.č.  570/9 o výmere 475, orná pôda, 570/41 o výmere 196,  ostatná 

plocha, 570/42 o výmere 15m2 orná pôda 

 

   Uznesenie  číslo 3/12/2022 

 

Poslanci OZ 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: 

 

stavebný pozemok č.1 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/35, druh ostatná plocha, výmera 737 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 666 

- možnosť napojenia na inžinierske siete, bez plynu 

  

určený na výstavbu rodinného domu s možnosťou napojenia na  inžinierske siete  

za nasledovných podmienok. 

 

Minimálna  kúpna cena bude stanovená na sumu 20,- EUR  (slovom: dvadsať 

eur) za meter štvorcový pozemku.  

 

- za stavebný pozemok č. 1:  14.740,- EUR  

                                                   (slovom:štrnásťtisícsedemstoštyridsať eur) 

 

stavebný pozemok č.2 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/28, druh ostatná plocha, výmera 616 m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 666 

- možnosť napojenia na všetky inžinierske siete, (voda a elektrina už pripojená)  

  

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 stavebný pozemok č. 2:  15.400,- EUR  

                                                   (slovom:pätnásťtisícštyristo eur) 

 

 

stavebný pozemok č.3 

- pozemok registra „C“ - parc. č. 570/9, orná pôda, výmera 475m2, parc. č. 

570/41 druh ostatná plocha, výmera 196 m2, parc. č. 570/42, orná pôda, výmera 



15m2, spolu 686m2 

- zapísaný na liste vlastníctva č. 2938 

- možnosť napojenia na všetky inžinierske siete, (elektrina už pripojená) 

  

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 stavebný pozemok č. 3:  17.150,- EUR  

                                                   (slovom:sedemnásťtisícjednostopäťdesiat 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 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.  

  

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. 

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal 

Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 11 

 

Prejednanie „Štúdie DSS – dom seniorov“ od Eko Energy, Ing. Petra Sivoňa 

PhD.  

Starosta obce p. Vladimír Smolinský informoval poslancov o návrhu projektov 

pre DSS-dom seniorov Smolinské od firmy Eko Energy, ktorý by bol 

financovaní z úveru ŠFRB a úver by splácali  popri platbe za bežné služby 

penziónu klienti . 

Po rozsiahlej debate k tomuto projektu poslanci poverili starostu obce p. 

Smolinského zistením podrobností ohľadom toho čo bude hradené z úveru 

ŠFRB,  kto bude platiť zariadenie penziónu (nábytok ...)a koľko by stálo, aké 

poplatky by platili klienti a koľko by museli mesačne platiť ako splátku úveru zo 

ŠFRB. 

 

K bodu číslo 12 

 

Čiastková správa  obecnej kontrolórky z kontroly,  na základe interpelácie 

poslancov p. Došeka a Ing. Maderiča: 

 

Obecná kontrolórka p. Daniela Čelústková prečítala poslancom čiastkovú správu 

o kontrole, ktorú vykonala v dňoch 14.3.2022 a 24.3.2022. Kontrolou zistila 

pochybenia zo strany starostu obce (viď príloha č. 3/15). K niektorým bodom 

interpelácie poslancov p. Došeka a Ing. Maderiča sa nevedela vyjadriť, keďže 

vychádzala len z dostupných materiálov (zmluvy, faktúry...), ktoré sú zverejnené 



na webovej stránke obce, iné materiály jej starosta obce p. Smolinský  

nepredložil. 

Poslanec Ing. Stanislav Maderič sa spýtal ako bude tieto pochybenia riešiť, na 

čo mu p. kontrolórka Čelústková odpovedala „následky si musí znášať pán 

starosta sám, to sa dá riešiť prokurátorovi , ja iba spíšem pochybenia“.  

 

Poslanec p. Došek sa obrátil na starostu obce p. Smolinského o vysvetlenie. 

Starosta p. Smolinský mu odpovedal, “ja som sa už vyjadril emailom, (viď 

príloha č. 3/16), viac sa s tebou baviť nebudem“. 

 

K bodu číslo 13 

 

Diskusia: 

 

V rámci diskusie poslanec p. Došek odovzdal obecnej kontrolórke ďalšiu            

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

3/17) ktorá sa týka navozenia stavebného odpadu za kostolom, ktorú podpísal aj 

poslanec Ing. Stanislav Maderič: 

 
 

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: 
 
Navozenie stavebného odpadu za kostolom 
Na sociálnej sieti Facebook som zistil, že občania obce Smolinské riešia navozený 
stavebný odpad vo výmole za kostolom u kapličky smerom na búdu. Malo by ísť 
o parcely č. E 752/4 a E 753/4. Podľa komentárov by navozený stavebný odpad mal 
tvoriť protipovodňovú hrádzu. Výber z komentárov zo dňa 10.03.2022 prikladám 
v prílohe. 
 
Žiadam týmto starostu obce Smolinské p. Vladimíra Smolinského, aby sa písomne 
vyjadril ku každej z týchto otázok: 
 
1. Či mal starosta obce vedomosť o tejto činnosti a či bola táto činnosť realizovaná 
so súhlasom starostu? 
 



2. Či bolo na takúto činnosť vydané povolenie, resp. či boli zabezpečené vyjadrenia 
od kompetentných orgánov, napríklad odboru životného prostredia? 
 
3. Na základe čoho sa táto činnosť realizovala, bol vypracovaný projekt, resp. 
zmluva? 
 
4. Má obec písomný súhlas od vlastníkov dotknutých pozemkov? 
 
5. Koľko táto činnosť obec stála? 
 
6. Spĺňa takéto navozenie stavebného odpadu podmienky na protipovodňovú hrádzu 
a má o tom obec nejakú písomnú dokumentáciu? 
 
 
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 19.04.2022    
 
                                                                                         Jozef Došek 
 

Keď chcel poslanec p. Došek odovzdať „Interpeláciu ..... „ aj starostovi obce p. 

Vladimírovi Smolinskému, tento ju odmietol prijať, povedal, že on ako starosta 

má právo ukončiť hocikedy zastupiteľstvo,  požiadal všetkých aby odišli z 

miestnosti, že zastupiteľstvo je skončené a odišiel . 

 

Následne ostatní, prítomní ešte pol hodinu diskutovali o vzniknutej situácii 

o netradičnom ukončení zastupiteľstva.  

 

Overovatelia: 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


