
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 4/2022 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo  dňa 30.júna 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  

 

hostia: Jana Macháčková, Viera Pribylová 

                               

(viď prezenčná listina – príloha č. 4/1) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Schválenie bezodplatného prevodu stavby „STL plynovod IBV  

Za školou – Smolinské, II. etapa v prospech SPP distribúcia a.s. 

6. Schválenie poverenia starostovi obce na začatie prác  

   „Územné a stavebné povolenie – Zariadenie pre seniorov“  

7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

8. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2021 – hospodárenie 

obce   

    9.  Návrh „Záverečného účtu za rok 2021“ 

  10.  Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke 

  11.  Správa kontrolórky o kontrolnej činnosti 

  12.   Žiadosti a sťažnosti občanov a organizácií: 

- žiadosť ZŠ s MŠ o zmenu Spoločného školského úradu v školskom roku 

2022/2023 

- žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu o 1900,- eur z dôvodu prijatia 

zamestnankyne do ŠJ. 

- žiadosť Križánka Ferdinanda, Smolinské 241 o príspevok na odvodnenie   



- žiadosť Ing. Jána Hudáka o spätný odkup nehnuteľnosti par. č. 570/19 

  13.  Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných  

         zastupiteľstiev,  počtu poslancov obecného zastupiteľstva   

         a úväzku starostovi obce  pre volebné obdobie 2022-2026 

   14. Diskusia  

   15.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 4/1/2022 

 

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 

p. Peter Kurc a Ing. Stanislav Maderič , za zapisovateľku p. Janu Žákovú a dal o 

návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 4/2/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Petra Kurca a Ing. Stanislava Maderiča, 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 zasadnutí OZ bolo zistené, že 

všetky uznesenia sú splnené. 

 

K bodu číslo 5 

 

Schválenie bezodplatného prevodu stavby „STL plynovod IBV Za školou – 

Smolinské, II. etapa v prospech SPP distribúcia a.s. 

 

Obec Smolinské zrealizovala stavbu STL plynovod IBV za školou – Smolinské, 

II. etapa. Stavba bola skolaudovaná 9.6.2022, je potrebné ju uviesť do 

prevádzky. Prevádzkovať takéto zariadenie môže len oprávnená firma, ktorou je 

SPP distribúcia a.s., preto je potrebné uzatvoriť s SPP distribúcia zmluvu 

o bezodplatnom prevode majetku obce. 

 

Uznesenie  číslo 4/3/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili bezodplatný prevod „STL plynovod 

IBV za školou – Smolinské II. etapa“ do vlastníctva SPP distribúcia, Bratislava. 

  

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,   Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 1 poslanec 

Ing. Stanislav Maderič 

 

K bodu číslo 6 

 

Schválenie poverenia starostovi obce na začatie prác  „Územné a stavebné 

povolenie – Zariadenie pre seniorov“. 

 

- Starosta obce p. Vladimír Smolinský informoval poslancom o tom, že má 

vypracovaný projekt na „Zariadenie pre seniorov“, ktorý im ukázal a potrebuje 

schváliť  poverenie na začatie prác pre územné a stavebné povolenie. Projekt je 

pripravený bez kuchyne, nakoľko zatiaľ nie sú vyhlásené žiadne výzvy na 

financovanie takéhoto druhu zariadenia, jediná možnosť je financovať to cez 



ŠFRB s tým, že pôžičku by splácali klienti, popri bežnom poplatku za 

umiestnenie v zariadení. Pre klientov by sa varilo v kuchyni ZŠ s MŠ. 

* Poslanci mali pripomienky k tomu, že v projekte nie je kuchyňa, treba ju do 

projektu dopracovať, aby sme v prípade výzvy boli pripravení aj na možnosť 

s kuchyňou. Financovanie cez ŠFRB sa im nezdá vhodné, nakoľko by sa 

navýšili náklady pre umiestneného klienta a nie každý občan, by si takúto sumu 

mohol dovoliť platiť. Je otázne či by ZŠ s MŠ zvládala variť aj pre penzión, to 

nie sú len obedy ale aj raňajky, olovranty a večere. Treba počkať na iné výzvy. 

 

Uznesenie  číslo 4/4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo obstaranie projektovej dokumentácie pre 

územné a stavebné povolenie na stavbu „ Zariadenie pre seniorov“  

v maximálnej sume 10.000,- eur bez DPH. 

 

Hlasovanie:   

za  - 3 poslanci 

Daniel Kašák, Peter Kurc, Bc. Michal Smolinský  

proti - 2 poslanci 

Jozef Došek, Ing. Stanislav Maderič, 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  

 

-  obecná kontrolórka p. Daniela Čelústková prečítala prítomným svoje 

„Stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce Smolinské za rok 2021“(viď 

príloha č. 4/2). 

 

Uznesenie  číslo 4/5/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zobrali na vedomie „Stanovisko 

k návrhu Záverečného účtu obce Smolinské za rok 2021“. 

 

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 

 

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2021 – hospodárenie obce . 

(viď príloha č. 4/3). 

 

   Uznesenie  číslo 4/6/2022 

 

Poslanci  OZ jednohlasne schválili rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021 

s tým, že bežné príjmy spolu boli vo výške 632.442,42 eur,  bežné výdavky 

spolu boli vo výške 544.339,44 eur, kapitálové príjmy obce boli vo výške 

52.826,18 eur, kapitálové výdavky obce boli vo výške 187.416,38 eur, príjmové 

finančné operácie boli vo výške 112.149,35 eur, výdavkové finančné operácie 

boli vo výške 9.863,19. 

 

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 

 

Návrh „Záverečného účtu za rok 2021“ (viď príloha č. 4/4). 

 

 

   Uznesenie  číslo 4/7/2022 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad 

 

Hlasovanie:   

za  - 5 poslancov 

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

Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

Uznesenie  číslo 4/8/2022 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 48.915,65 eur. 

 

 



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 

 

Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke (viď príloha č. 4/5). 

 

   Uznesenie  číslo 4/9/2022 

 

Poslanci OZ zobrali „Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

k 31.12.2021“ na vedomie 

 

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 

 

Správa kontrolórky o kontrolnej činnosti (viď príloha č. 4/6). 

Obecná kontrolórka p. Daniela Čelústková prečítala prítomným „Správu 

o kontrolnej činnosti“ z kontroly, ktorú vykonala dňa 19.05.2022. 

 

   Uznesenie  číslo 4/10/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne zobrali na vedomie „Správu 

o kontrolnej činnosti“ 

 

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 12 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov a organizácií: 

 

- žiadosť ZŠ s MŠ Smolinské  o zmenu Spoločného školského úradu v školskom 

roku 2022/2023 (viď príloha č. 4/7). 

 

Pani riaditeľka Mgr. Viera Pribylová odôvodnila zmenu Spoločného školského 

úradu zo Skalice na Senicu tým, že nie je spokojná so spoluprácou v Skalici, 

„keď im zavolám stále majú dovolenky, Spoločný školský úrad Senica priviezol 

svojim školám testy na covid, ale Skalica nie,  Senica organizuje rôzne súťaže 

ako Hurbanov pamätník, pytagoriáda ..... ale keďže sme v Skalickom 

Spoločnom školskom úrade, našej škole neposiela Senica žiadne informácie 

o týchto súťažiach a preto sa naši žiaci nemôžu do týchto súťaží zapojiť“ 

 

* Pán starosta Vladimír Smolinský naopak vyzdvihol veľmi dobrú spoluprácu so 

Skalicou, keď sme potrebovali poradiť alebo zistiť nejaké informácie, vždy nám 

bola Mgr. Čárska nápomocná, pomohla, poradila, zaslala materiály..... Ja som 

jednoznačne proti, aby sa prešlo pod Senicu. 

 

* Poslancom sa zdá že tu nejde až tak o zlú spoluprácu, ale o osobné spory 

z minulosti medzi p. riaditeľkou  Mgr. Pribylou a pracovníčkou Spoločného 

školského úradu Skalica Mgr. Čárskou. 

- na čo pani riaditeľka reagovala, „že ona je v týchto veciach odosobnená“ 

a nemá to vplyv na zotrvaní v Spoločnom školskom úrade v Skalici. 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský dal za predloženú žiadosť hlasovať : 

Hlasovanie:   

za  - 1 poslanec 

Jozef Došek 

proti - 2 poslanci 

Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič 

zdržal sa  - 2 poslanci 

Daniel Kašák,  Bc. Michal Smolinský  

 

Starosta obce konštatoval, že žiadosť nebola schválená. 

Uznesenie  číslo 4/11/2022 

 

Poslanci  OZ neschvaľujú žiadosť ZŠ  s MŠ Smolinské o zmenu Spoločného 

školského úradu. 

 

 



 

- žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu o 1900,- eur z dôvodu prijatia 

zamestnankyne do ŠJ. (viď príloha č. 4/8). 

- Poslanec Ing. Maderič, podotkol, že on bol v minulosti proti tomu, aby škola 

varila pre dôchodcov. Boli vybavené obedy pre dôchodcov cez organizáciu zo 

Šaštína, malo sa v tom pokračovať. Toto bude neustály problém a bude sa  

musieť každý rok navyšovať rozpočet. 

 

   Uznesenie  číslo 4/12/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ 

Smolinské  na rok 2022 o sumu 1.900,- eur 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Peter Kurc,  Bc. Michal Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 1 poslanec 

Ing. Stanislav Maderič 

 

   Uznesenie  číslo 4/13/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili úpravu rozpočtu pre ZŠ s MŠ 

Smolinské  na rok 2022 o sumu 1.900,- eur (viď príloha č. 4/9).  

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslanci 

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

Smolinský  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 1 poslanec 

Ing. Stanislav Maderič 

 

- žiadosť Križánka Ferdinanda, Smolinské 241 o príspevok na odvodnenie  (viď 

príloha č. 4/10).  

* nakoľko zo žiadosti nebolo dostatočne jasné, kde chce p. Križánek osadiť 

obrubníky, poslanci žiadosť presunuli na ďalšie zasadnutie OZ s tým, že do 

tohto termínu musí p. Križánek doložiť podrobný nákres, kde a koľko 

obrubníkov chce osadiť. 

 

- žiadosť Ing. Jána Hudáka o spätný odkup nehnuteľnosti par. č. 570/19 (viď 

príloha č. 4/11). 

 

 



   Uznesenie  číslo 4/14/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili spätné odkúpenie  

stavebného pozemku, v k.ú. Smolinské, zapísaného na LV č. 2962, pozemok  

registra „C“ – parc. č. 570/19, orná pôda o výmere 710 m2, za sumu 10.750,- 

eur od Ing. Jána Hudáka, Poštová 6565/4, Trnava. 

 

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 13 

 

Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, 

počtu poslancov obecného zastupiteľstva  a úväzku starostovi obce  pre volebné 

obdobie 2022-2026 

 

   Uznesenie  číslo 4/15/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili pre ďalšie volebné obdobie 2022 – 

2026 v obci Smolinské: 1 volebný obvod,  7 volených poslancov a  plný úväzok 

pre funkciu starostu obce. 

 

Hlasovanie:   

za  - 4 poslancov 

Daniel Kašák, Peter Kurc,  Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský  

proti - 1 poslanec 

Jozef Došek 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 14 

 

Diskusia: 

 

V rámci diskusie poslanec p. Došek najprv odovzdal obecnej kontrolórke ďalšiu            

„ Interpeláciu poslanca Obecného zastupiteľstva v Smolinskom“, zo dňa 

30.06.2022 (viď príloha č. 4/12): 

 

 

 

 



 
I n t e r p e l á c i a 

 
poslanca Obecného zastupiteľstva v Smolinskom 

___________________________________________________________________ 
 
 

Meno, priezvisko: Jozef Došek        
  
 
- kedy plánuje hlavná kontrolórka predložiť (konečnú) správu z finančnej 
kontroly podľa § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite na 
prebiehajúcu kontrolu postupu starostu obce pri výstavbe chodníka na základe 
interpelácie? 
 
- v prípade, ak kontrolórka počas kontroly zistí závažné porušenie zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, má povinnosť dať 
podnet na vládny audit podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole a audite s možnosťou uloženia pokuty za správny delikt podľa § 
28 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 
 
-v prípade, ak kontrolór počas kontroly zistí závažné porušenie zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní, má povinnosť dať podnet na preskúmanie Úradu pre 
verejné obstarávanie podľa § 167 ods.1 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní s možnosťou uloženia pokuty za správny delikt podľa § 182 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 
- pripomínam, že podľa § 20 ods. 4 písm. e) zákona o finančnej kontrole a audite 
oprávnená osoba pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly, finančnej 
kontroly na mieste alebo auditu je povinná oznámiť podozrenie zo spáchania 
trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu 
orgánom príslušným podľa trestného poriadku alebo podľa osobitných 
predpisov, pričom tieto podozrenia sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa 
v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej správe alebo v správe 
neuvádzajú. 
 
- projekt výstavby chodníka bol ukončený a odovzdaný. 
 
- žiadam, aby hlavná kontrolórka bezodkladne predložila (konečnú) správu 
z finančnej kontroly výstavby chodníka na základe mojej interpelácie a aby po zistení 
porušení zákona postupovala podľa príslušných právnych predpisov tak, že iniciuje 
vládny audit, resp. kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie, pre podozrenie zo 
spáchania správneho deliktu. 
  
 
                                                                                         Jozef Došek 
 
 
 
 
 
 



- Riaditeľka školy pani Mgr. Viera Pribylová v rámci diskusie znovu 

pripomenula poslancom OZ havarijný stav plynových kotlov v ZŠ s MŠ. 

* Starosta obce p. Vladimír Smolinský jej spolu s poslancami odpovedali, že oni 

o tomto stave vedia, sú urobené projekty , je podaná žiadosť na eurofondy. 

Pokiaľ kotly fungujú nie je treba robiť paniku, ak by kotly nevydržali a do tejto 

doby by sa peniaze z eurofondov nedostali, sme pripravení zaplatiť to 

z obecného rozpočtu.  

- Pani riaditeľka sa ponúkla, že pomôže vypracovať žiadosť na dohodovacie 

konanie  cez Regionálny úrad školskej správy Trnava na havarijnú situáciu. 

 

 

- Poslanec p. Kurc sa spýtal ako to vyzerá s projektami na cestu a chodníky na 

ulici kde býva??? 

* Bol tam projektant p. Jahelka, dá si ulicu zamerať geodetovi a bude na tom 

pracovať. 

- Na čo reagoval poslanec p. Došek, na IBV za školou sa kedy začne s cestou 

a chodníkmi?? 

* „Rozmýšľam základ urobiť vo vlastnej réžii a len vrchný poter nechať urobiť 

firme. Dať to urobiť celé firme by stálo veľa peňazí a na to už nemáme“. 

 

- Poslanec p.  Kašák „najprv by sa mal vyriešiť odtok dažďovej vody, 

kanalizácia, vsaky a až potom riešiť  cesty a chodníky“. 

* „ Hore za ihriskom je orná pôda, ktorú by som chcel vykúpiť a urobiť tam 

oficiálne aj s projektom a povolením zádržné hrádze, pustíte mňa do toho?“ 

- Poslanec p. Kurc „skúste pozisťovať či by sa to nedalo cez dotácie“. 

- Poslanec p. Došek „ most pri Závodských sa prepadá aj tak sa nevyhneme 

oprave tohto mosta, ja by som radšej investoval do rozšírenia mosta, než do 

pozemkov a zádržných hrádzí“.  Taktiež na otvorenom koryte potoka od 

kapličky smerom k domu Rezbárikov , namiesto navozenia stavebnej sute si mal 

urobiť kaskádovito hrádze z dreva tak cca 30 cm nad zemou.   

 

Poslanec p. Došek sa o slovo prihlásil už na začiatku zasadnutia, avšak pán 

starosta mu slovo neudelil a povedal mu aby počkal až na diskusiu. 

Po vyčerpaní  všetkých diskusných príspevkov udelil pán starosta Vladimír 

Smolinský slovo p. Došekovi, s tým že mu podľa rokovacieho poriadku dáva 5 

minút. Poslanec p. Došek poznamenal, že ostatní mali neobmedzený čas, pani 

riaditeľka hovorila viac ako ¾ hodiny a jemu udelil p. starosta len 5 minút??? 

 

* Poslanec p. Došek najprv upozornil starostu, keďže sa teraz ohradzuje 

rokovacím poriadkom, prečo ho nedodržiava on sám a posledné zasadnutie 

riadne nedokončil, „ ty nemôžeš len tak počas schôdze rozpustiť poslancov 

a odísť“.  

Znovu upozornil na stavebný materiál, ktorý má starosta obce p. Smolinský 

zložený pred svojim domom na chodníku, ľudia si sťažujú a musia chodiť po 



ceste. „Do dnešného dňa si  nepodal priznanie ani nezaplatil  daň za užívanie 

verejného priestranstva.  Ty ako starosta máš ísť príkladom a dodržiavať 

zákony“. Mohol si si to dať doviezť napr. na zberný dvor, tam by to občanom 

nezavadzalo. Taktiež na „cvičáku“  je postavený koterec ....bez povolenia, prečo 

si nás neinformoval, nepožiadal si si o stavebné povolenie – ohlasovačku?  

Poslanci nie sú proti tomu, ale mal by si to oficiálne s povolením.  Zamestnanci 

obecného úradu cez pracovnú dobu vraj pracovali v areály kynologického 

klubu“? 

* Na čo starosta obce reagoval, že kynologický klub teraz zaplatil 600,- eur za 

oplotenie, hoci je to obecný pozemok.  

 

K bodu číslo 15 

 

Záver: 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo, starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

obce Smolinské ukončil. 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

 

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

 

 

 

 

Ing. Stanislav Maderič                                       ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                            .................................................... 

          zapisovateľka                                                            starosta obce 

           Jana Žáková                                                      Vladimír Smolinský 


