
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 5/2021 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo za prísnych hygienických opatrení, dňa 13.septembra 2021 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,  

 

zamestnanci OcÚ: Jana Žáková 

                              Jaroslava Okasová 

hostia: Mgr. Viera Pribylová  

                               

(viď prezenčná listina – príloha č. 5/1) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Žiadosti a sťažnosti občanov: 

- žiadosť p. Dvorožňáka o vyriešenie havarijného stavu mosta a zjednanie 

nápravy       

- žiadosť Michala Smolinského s.č. 216 o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce Smolinské v roku 2021 

- žiadosť ZŠ s MŠ Smolinské o navýšenie rozpočtu pre MŠ na rok 2021                                                                                                

6. Plán práce školy pre školský rok 2021/2022                                               

7. Úprava rozpočtu na rok 2021                                                                                                                     

8. Výberové konanie na hlavného kontrolóra                                                  

9. Diskusia                                                                                                           

- oprava hrobov na cintoríne                                                                                          

10. Záver 

 

 



K bodu číslo 1 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský privítal všetkých prítomných a zahájil   

riadne 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 5/1/2021 

 

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. Jozefa Došeka a Bc. Michala Smolinského, za zapisovateľku p. Janu Žákovú 

a dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 5/2/2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Jozefa Došeka a Bc. Michala Smolinského, za zapisovateľku p. 

Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

K bodu číslo 4 

 

Kontrolou uznesení prijatých na poslednom   zasadnutí obecného zastupiteľstva  

bolo zistené, že všetky uznesenia sú  splnené. 



K bodu číslo 5 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

 

- žiadosť  p. Dvorožňáka o vyriešenie havarijného stavu mosta a zjednanie 

nápravy (viď príloha č. 5/2) 

 

Uznesenie  číslo 5/3/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne zamietli žiadosť p. Ľubomíra  Dvorožňáka o vyriešenie 

havarijného stavu mosta a zjednanie nápravy. Most je z motoristického hľadiska  

v poriadku. Nový most by stál cca 80 tisíc eur, na čo obec Smolinské nemá 

finančné prostriedky. Miestny potok, ktorý preteká popri dome p. Dvorožňáka 

a ktorý pri väčších prívalových dažďoch vytápa pozemky p. Dvorožňáka nie je 

vo vlastníctve obce. Treba sa obrátiť na Povodie Moravy. Ak sa chcú občania 

pred prívalovým dažďom chrániť, musia si urobiť opatrenia – napr. vystaviť 

múrik na vlastné náklady, nakoľko obec nemôže financovať cudzí majetok. 

 

Hlasovanie: 

za  - 0 poslancov 

proti - 4 poslanci 

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

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Michala Smolinského s.č. 216 o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce Smolinské v roku 2021(viď príloha č. 5/3) 

 

Uznesenie  číslo 5/4/2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  schválili  p. Michalovi Smolinskému, 

Smolinské 216 dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 5.000,- eur za 

zbúranie starého a postavenie nového rodinného domu. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek,  Peter Kurc, Ing. Stanislav Maderič,   

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 1 poslanec 

Bc. Michal Smolinský 

 

- žiadosť ZŠ s MŠ Smolinské o navýšenie rozpočtu pre MŠ na rok 2021  

(viď príloha č. 5/4) 

 Prítomná p. riaditeľka ZŠ s MŠ Smolinské Mgr. Viera Pribylová informovala 

poslancov o momentálnej situácii v materskej škole, kde je dlhodobo  PN jedna 



p. učiteľka. Z tohto dôvodu bolo nutné prijať dohodou novú pracovnú silu  na 

zastupovanie, zatiaľ na 3 mesiace. Keďže v tomto školskom roku bolo prijatých 

do materskej školy 28 detí, p. riaditeľka otvorila dve triedy s celodennou 

starostlivosťou. Z tohto dôvodu prijala p. riaditeľka ďalšiu 4 učiteľku na dobu 

určitú, od 1.9.2021 do 30.6.2022. Z týchto dôvodov žiada o dofinancovanie 

rozpočtu na rok 2021 o sumu 4.460,- eur. Nakoľko však p. riaditeľka nevedela 

poslancom vysvetliť, či je to na hrubú mzdu alebo celkovú cenu práce, t.j. aj 

s odvodmi ani to, koľko im z rozpočtu zostalo ušetrené na mzdy nakoľko je 

jedna p. učiteľka PN, poslanci požiadali p. riaditeľku, aby do budúceho 

zastupiteľstva uviedla a zdôvodnila presnú sumu, ktorú potrebujú dofinancovať.  

 

K bodu číslo 6 

 

Plán práce školy pre školský rok 2021/2022 (viď príloha č. 5/5) 

                                                           

Uznesenie  číslo 5/5/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie Plán práce školy pre školský rok 

2021/2022 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Úprava rozpočtu na rok 2021 

                                                                                                        

Uznesenie  číslo 5/6/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na rok 2021: 

 
Bežné príjmy obce: 495 748,-eur                     Bežné výdavky obce: 276 471,-eur 

Kapitálové príjmy obce: 0,-eur                        Kapitálové výdavky obce: 327 594,-eur 

Príjm.finanč.operácie obce: 312 040,-eur        Výdavk.finanč.operácie obce: 2 400,-eur 

Príjmové finanč.operácie školy:0,-eur             Výdavkové finanč.operácie školy: 0,-eur 

Bežné príjmy školy: 29 082,-eur                      Bežné výdavky školy: 230 918,-eur 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Príjmy celkom: 836 870,-eur                           Výdavky celkom: 837 383,-eur 

 

Úpravu rozpočtu podľa jednotlivých položiek (viď príloha 5/6) 

 

 



Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 8 

 

Výberové konanie hlavného kontrolóra obce: 

Poslanci OZ jednohlasne konštatovali, že do výberového konania sa na funkciu 

hlavného kontrolóra prihlásil len jeden uchádzač - p. Daniela Čelústková,  ktorá 

svoju žiadosť podala v zalepenej obálke, včas – 27.8.2021, pod č.j. 1096/2021, 

(viď príloha č. 5/7). Po otvorení obálky a skontrolovaní všetkých náležitostí 

poslanci prijali: 

 

Uznesenie  číslo 5/7/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne  zvolili, na 6  ročné funkčné obdobie, do funkcie 

hlavného kontrolóra obce Smolinské p. Danielu Čelústkovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 4 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 9 

 

diskusia: 

 

V diskusii p. Okasová Jaroslava informovala poslancov o zlom stave 

náhrobných kameňov spisovateľa Tóna Jurigu a p. farára Jána Michálka, o ktoré 

nemá záujem nikto z ich rodiny 

- poslanci navrhli dať urobiť cenové ponuky na opravu uvedených hrobov 

a osloviť súčasného p. farára Hrehu, či by sa čiastočne nepodielal na 

financovaní opravy hrobu zosnulého p. farára Michálka 

 

     p. Jozef Došek sa spýtal starostu obce, „ či má naplánovanú dažďovú   

         kanalizáciu na IBV za školou? 

 Mám budú tam vsaky. 

- „Čo to verejné osvetlenie na IBV za školou? Stále nesvieti. 

 Už je podpísaná zmluva s ZDIS, len čakáme na ZSE čo to príde zapojiť. 

- Ako sa pokračuje s preložením elektrického kábla firmou ASTAP Gbely? 

 Ing. Jureňa prisľúbil preloženie, vedia o tom už aj v ZSE Senica. 



- Treba to dotiahnuť do konca. 

Prečo sa nerobí chodník na hlavnej ceste od pohostinstva smerom na 

Stráže? 

Čakám na podpísanie zmluvy, nechcem to začínať bez zmluvy. 

- Odsúhlasili sme ti opravu chodníka pri autobusovej zastávke pri škole 

a zrazu si urobil úplne nový chodník aj s oporným múrikom o čom si nás 

znovu vôbec neinformoval. 

- Stále mi nesedia financie a zmluvy na prerábku Hasičskej zbrojnice. 

 Bol podpísaný ďalší dodatok. 

- Nie je zverejnený ani si nás o tom neinformoval. 

- Čo je s projektami na rozšírenie tried v materskej škole? 

Je podaná žiadosť, čakáme na vyhodnotenie.  

- Prečo si dal robiť p. Šabíkovi projekty na prerábku kuchyte v ZŠ s MŠ za 

2599,- eur, za naprojektovanie 6,3m bez strechy? Už nás p. Šabík oklamal 

na štúdii k penziónu, prisľúbil nám na zasadnutí OZ že to urobí zdarma 

a zrazu si vyfakturoval 3500,- eur a ty si mu ich zaplatil, nepoučil si sa? 

 Tlačil mňa čas a nikto mi to za takú krátku dobu nechcel robiť. Mal som 

s ním dohodu, že za tie peniaze urobí aj projekt na chodník na Myjávku.  

- na čo reagoval poslanec p. Kurc a spýtal sa či chce dať p. starosta na 

chodník na Myjávke zámkovú dlažbu?  bola dohoda, že sa tam dajú 

použité kocky, máme povolenie od Hydromeliorácií?  

 Podal som žiadosť, čakám na odpoveď 

 

    Ing. Stanislav Maderič sa spýtal koľko „ peňazí išlo na ihrisko? 

- Na čo mu čiastočne odpovedal p. Jozef Došek – podľa mojich výpočtov, 

čo sú zverejnené faktúry cca 13 tisíc eur + cena za  práce. 

- Odsúhlasili sme predsa dlažbu pod prístreškom a za tribúnou a oplotenie 

ihriska, ktoré sa vôbec nerobí, robili sa ostatné veci, ktoré vôbec neboli 

odsúhlasené a my poslanci o tom vôbec nie sme informovaní, nás sa 

občania pýtajú, či sme dostali peniaze z EÚ. 

- Ing. Stanislav Maderič – som zvedavý, kde zoberieme peniaze na cesty, 

tie chodníky neboli v dezolátnom stave, aby sa museli robiť nové, robíš si 

všetko na vlastnú päsť. 

 Starosta obce prisľúbil poslancom, že už ich bude o všetkom informovať 

- Čo je s projektmi na kúrenie v ZŠ s MŠ? 

 V prvom kole sme boli vyradení, čakáme na druhú výzvu, aby sme mohli 

projekt znovu podať. Na školu sú robené dva projekty  na rozšírenie tried 

aj na kúrenie. Nemôžeme súčasne podávať obidva projekty na tú istú 

budovu, teraz je podaný na rozšírenie tried. 

- Ako sa pokračuje s cestou a projektmi na plyn v II. etape IBV za školou? 

 Projekty na cestu sú hotové, teraz p. Škrovan pracuje na plyne, do 

budúceho zasadnutia by to malo byť hotové.“ 

 

p. Peter Kurc sa spýtal: 



-    „Čo to zrkadlo pri Borsigoch? 

  Zrkadlo je dávno kúpené, dám ho hneď osadiť. 

-  Bolo odsúhlasené kúpiť vozík a štiepkovač. 

 Vozík je kúpený a so štiepkovačom čakám až sa kúpi nový traktor. 

- Ako sa pokračuje so zberným dvorom, na čo sa pridal p. Jozef  Došek ako 

je to s tou prerábkou roštu? 

 Nechcem to dať robiť firme, čakám až sa mi trošku uvoľnia zamestnanci 

a pôjdu to prerobiť. 

- Obec by mohla dať vysypať kameňom lesnú cestu medzi chatou 

a hájenkou, je tam piesok a cyklisti tam nemôžu jazdiť. 

 Pôjdem sa tam pozrieť.“ 

 

 

     Starosta obce Vladimír Smolinský informoval poslancov o tom, že sa uvoľnil 

jeden byt v bytovom dome s.č. 425. Bolo vypísané výberové konanie. Ostatným 

nájomcom sa budú predlžovať nájomné zmluvy, sú tam nejakí neplatiči,  jedným 

nájomníkom, ktorí sú neustáli neplatiči sa nepredĺži nájomná zmluva, takže bude 

voľný ďalší byt. Ostatní nájomníci prisľúbili doplatiť nedoplatky, na základe 

čoho sa im predĺži nájom o jeden rok. 

 

 „Na ihrisku zateká hosťovská kabína, môžem tam dať aspoň fatrafol?   

- Treba dať urobiť cenovú ponuku.“ 

 

K bodu číslo 10 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo, starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

obce Smolinské ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


