
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 5/2022 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo  dňa  4.augusta 2022 o 19.00 hodine v zasadačke OcÚ Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

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

                  

ospravedlnení:  Peter Kurc, Bc. Michal Smolinský, 

 

 

obecná kontrolórka: Daniela Čelústková  

 

zamestnanci OcÚ:  Jana Žáková, Jaroslava Okasová  

 

hostia: Dana Čárska, Adela Bártová 

                               

(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: 

- doriešenie žiadosti p. Ferdinanda Križánka ml. Smolinské o príspevok 

na odvodnenie 

         - žiadosť Záhorákov Smolinčané o preplatenie pódia 

         - žiadosť Jakuba Zápalu, Bratislava o prepis elektriny v budove s. č. 207 

         - žiadosť Milana Slováka, Šaštín-Stráže o spätné odkúpenie pozemku p. č.       

           570/24 

         - žiadosť Emila Bernátha, Kamenec o spätné odkúpenie pozemku p. č.   

           570/8 

         - písomná ponuka od Hílek a spol. na využitie predkupného práva 

     6.  Diskusia  

     7.  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, a dal za program hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 5/1/2022 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia . 

 

Hlasovanie:   

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák,   Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

následne sa prihlásil poslanec p. Jozef Došek a podal návrh na doplnenie 

programu o  bod „ zmena Rokovacieho poriadku“ (viď príloha č. 5/2), 

starosta obce dal  o doplňujúcom bode do  programu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 5/2/2022 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili doplnenie bodu „ zmena Rokovacieho 

poriadku“ do programu  zasadnutia OZ . 

 

Hlasovanie:   

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák,   Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

po schválení doplňujúci bod bol pridaný do programu OZ  

 

 

K bodu číslo 3 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský  navrhol za overovateľov zápisnice 

p. Daniela Kašáka a p. Jozefa Došeka , za zapisovateľku p. Janu Žákovú a dal o 

návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 5/3/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 



zápisnice p. Daniela Kašáka a p.Jozefa Došeka, za zapisovateľku p. Janu 

Žákovú. 

 

Hlasovanie:   

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  

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 

 

zmena Rokovacieho poriadku 

 

Uznesenie  číslo 5/4/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili „Zmenu rokovacieho poriadku“ , kde 

v § 7 v bode 14 sa ruší veta „ Dĺžka vystúpenia je limitovaná na 5 minút“  

 

Hlasovanie:   

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 6 

 

Žiadosti a sťažnosti občanov: 

- doriešenie žiadosti p. Križánka Ferdinanda ml. o príspevok na odvodnenie (viď 

príloha 4/10) 

 

Uznesenie  číslo 5/5/2022 

 

Poslanci Obecného  zastupiteľstva  schválili preplatenie žľabov na odvodnenie 

dažďovej vody z cesty. 

 

Hlasovanie:   

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  



proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Záhorákov Smolinčané, tlmočená ústne starostom obce, o preplatenie  

pódia (úhrada faktúry), ktoré mali zapožičané na kultúrne podujatie dňa 

9.7.2022. (viď príloha č. 5/3). 

 

Uznesenie  číslo 5/6/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili úhradu faktúry firme Fantasia.sk, 

s.r.o. Malacky vo výške 397,44 eur za prenájom pódia.  

 

Hlasovanie:  

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Jakuba Zápalu, Bratislava o prepis elektriny v budove s.č. 207  (viď 

príloha č. 5/4). 

 

Uznesenie  číslo 5/7/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili prepis elektriny v budove s.č. 207 po 

dobu nájmu miestností v tejto budove na Jakuba Zápalu, Bratislava. 

 

Hlasovanie:  

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť Milana Slováka, Šaštín-Stráže o spätné odkúpenie pozemku p.č.       

  570/24, (viď príloha č. 5/5). 

 

Uznesenie  číslo 5/8/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili spätné odkúpenie pozemku p.č. 

570/24, ostatná plocha, o výmere 594m2, od p. Milana Slováka, Šaštín-Stráže za 

cenu 8.910,- eur. 

 

Hlasovanie:  

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  



proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

 - žiadosť Emila Bernátha, Kamenec o spätné odkúpenie pozemku p. č.   

   570/8, (viď príloha č. 5/6). 

 

Uznesenie  číslo 5/9/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili spätné odkúpenie pozemku p.č. 

570/8, ostatná plocha, o výmere 581m2,  od p. Emila Bernátha, Kamenec,  za 

cenu 9.000,- eur. 

 

Hlasovanie:  

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- písomná ponuka obchodnej spoločnosti  Hílek a spol. na využitie predkupného 

práva, (viď príloha č. 5/7), 

 

Obchodná spoločnosť HÍLEK a spol., a.s., IČO: 36 239 542 so sídlom 

Vajanského 24, Senica  v postavení kupujúceho uzavrela s Obcou Smolinské 

v postavení predávajúceho Kúpnu zmluvu zo dňa 15.07.2019, v zmysle ktorej sa 

stala výlučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV 2936 pre katastrálne 

územie Smolinské, a to: 

- Pozemok parcelné číslo CKN 574/1 – ostatná plocha o výmere 1395 m2, 

- Pozemok parcelné číslo CKN 574/2 – ostatná plocha o výmere 1377 m2, 

v podiele 1/1 v pomere k celku. 

 

Súčasťou tejto kúpnej zmluvy bola aj Zmluva o predkupnom práve zo dňa 

15.07.2019, v zmysle ktorej bolo zriadené v prospech Obce Smolinské, IČO: 

00 309 991, 908 42 Smolinské 334 predkupné právo s vecnoprávnymi účinkami, 

týkajúce sa vyššie označených pozemkov a ktoré je zapísané ako ťarcha na LV 

č. 2936. Zmluvou o zriadení predkupného práva zo dňa 15.07.2019 boli zároveň 

dohodnuté konkrétne podmienky, za ktorých predkupné právo má byť 

uplatnené. 

 

Dňa 20.07.2022 bola Obci Smolinské doručená ponuka na uplatnenie 

predkupného práva z dôvodu, že obchodná spoločnosť HÍLEK a spol., a.s. má 

v úmysle previesť vlastnícke právo k označeným pozemkom na tretiu osobu, 



a to na spoločnosť G2.com, s.r.o., IČO: 53 051 114, so sídlom ul. Janka Silana 

3062/4, 010 01 Žilina, ktorá má záujem využiť predmetné pozemkové 

nehnuteľnosti za účelom realizácie výstavby bytového domu / bytových domov. 

V zmysle ponuky na uplatnenie predkupného práva bola Obec vyzvaná na 

využitie predkupného práva a uzavretie kúpnej zmluvy na predmetné pozemky 

za kúpnu cenu vo výške 41.580 EUR bez DPH, t.j. 49.896 EUR s DPH. 

 

Obec v roku 2019 previedla vlastnícke právo na spoločnosť HÍLEK a spol., a.s. 

z dôvodu, že spoločnosť mala záujem vybudovať na pozemkoch bytový dom 

resp. bytové domy. K naplneniu tohto zámeru k dnešnému dňu nedošlo. 

 

Obec aktuálne nemá dostatok voľných finančných prostriedkov, aby mohla 

účinne uplatniť predkupné právo. Záujemca o kúpu pozemkov je účastníkom 

prebiehajúceho stavebného konania na príslušnom stavebnom úrade pričom 

žiada, aby na predmetných pozemkoch bola povolená výstavba bytového domu. 

Obec má záujem, aby bol naplnený účel, pre ktorý v minulosti bolo prevedené 

vlastnícke právo k pozemkom na súčasného vlastníka, a síce výstavba bytového 

domu. 

 

S ohľadom na vyššie uvedené navrhujeme nevyužiť predkupné právo a vyjadriť 

súhlas s predajom predmetných nehnuteľností záujemcovi G2.com, s.r.o., IČO: 

53 051 114, so sídlom ul. Janka Silana 3062/4, 010 01 Žilina s tým, že v súlade 

s ust. § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka bude v prospech Obce Smolinské aj 

naďalej ako zapísaná ťarcha na príslušnom LV bude zachované predkupné právo 

Obce Smolinské ako oprávneného z predkupného práva voči nadobúdateľovi – 

právnemu nástupcovi – spoločnosti G2.com, s.r.o., IČO: 53 051 114, so sídlom 

ul. Janka Silana 3062/4, 010 01 Žilina. 

 

Uznesenie  číslo 5/10/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili, že Obec Smolinské, ako oprávnený 

z predkupného práva v zmysle Zmluvy o predkupnom práve zo dňa 15.07.2019 

na základe ponuky na uplatnenie predkupného práva, ktorá bola obci doručená 

dňa 20.07.2022 povinným z predkupného práva – spoločnosťou HÍLEK a spol., 

a.s., IČO: 36 239 542 so sídlom Vajanského 24, Senica,  svoje predkupné právo 

na kúpu nehnuteľností zapísaných na LV 2936 pre katastrálne územie 

Smolinské, a to: 

- Pozemok parcelné číslo CKN 574/1 – ostatná plocha o výmere 1395 m2, 

- Pozemok parcelné číslo CKN 574/2 – ostatná plocha o výmere 1377 m2, 



v podiele 1/1 v pomere k celku, za kúpnu cenu 49.896 EUR s DPH neuplatňuje, 

súhlasí s prevodom vlastníckeho práva na nadobúdateľa G2.com, s.r.o., IČO: 

53 051 114, so sídlom ul. Janka Silana 3062/4, 010 01 Žilina s tým, že v súlade 

s ust. § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka zostáva Obci Smolinské predkupné 

právo dohodnuté Zmluvou o predkupnom práve zo dňa 15.07.2019 zachované 

voči  označenému nadobúdateľovi.  

Nadobúdateľ G2.com, s.r.o. Žilina postaví na pozemkoch, vo vlastnej réžii, 

bytový dom/domy, ktoré  budú v ich správe. 

Obec sa nezaväzuje, že bytový dom od firmy G2.com, s.r.o. Žilina odkúpi.   
 

Hlasovanie:  

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 7 

 

Diskusia: 

V diskusii sa o slovo prihlásila prítomná Mgr. Dana Čárska, ktorá by chcela  

vysvetliť niektoré veci ohľadom Spoločného školského úradu Skalica. „Nakoľko 

som si v predchádzajúcej zápisnici OZ prečítala, čo o SŠÚ Skalica hovorila p. 

riaditeľka Mgr. Viera Pribylová, nedalo mi  a prišla som  poslancom a p. 

starostovi vysvetliť, ako to je v skutočnosti. Pani riaditeľka  na minulom 

zasadnutí OZ klamala. Nie je pravda, že neberieme telefóny, že máme stále 

dovolenku. Ja mám tohtoročnú dovolenku takmer celú a môj kolega si teraz cez 

prázdniny čerpá ešte minuloročnú. Dovolenky si väčšinou berieme s kolegom na 

„striedačku“ tak, aby bol niekto na pracovisku.  Je pravda, že nesedíme stále 

v kancelárii, chodíme na porady, máme nárok, tak ako každý čerpať si 

dovolenku. Minulý rok som bola po operácii  PN, ale aj počas tohto času som 

stále vybavovala agendu. Ak práve nie sme v kancelárii a po návrate zistím, že 

je zmeškaný hovor na pevnej linke, okamžite volám späť. Zároveň majú 

riaditelia škôl a starostovia obcí, čiže aj pani riaditeľka Mgr. Pribylová číslo na 

môj súkromný mobil (číslo mi zostalo ešte z čias, keď som pôsobila ako 

riaditeľka ZŠ s MŠ Smolinské), kde taktiež prijímam a vybavujem hovory. 

Dokonca z tohto telefónneho čísla som p. riaditeľke volala a pomohla jej 

vybaviť prihlášku na funkčné vzdelávanie. Môžete sa spýtať hociktorého 

starostu, či riaditeľov ZŠ, beriem telefonáty aj na dovolenke, dokonca počas PN 

som ochotná každému poradiť. Keď aj niekedy neviem okamžite, zistím a v čo 



najkratšom čase dám spätnú väzbu. Pani riaditeľka Pribylová mne osobne počas 

dvoch rokov, čo je vo funkcii riaditeľky nevolala ani raz. Počas mojej PN volala  

raz môjmu kolegovi v čase, keď sa malo ísť do Trnavy pre testy na covid. 

Kolega jej povedal že Skalica takúto službu neposkytuje (nie je to ani v našej 

kompetencii), testy nemáme ako priviezť. Neskôr som zistila, že Senica vlastní 

nákladný automobil, preto ponúkli túto službu, ale MsÚ Skalica nákladné auto 

nemá, museli by sme si ho prenajať a zaplatiť, (na čo SŠÚ nemá financie). 

Z tohto dôvodu Skalica pre testy skutočne nebola. Riaditeľkou na tunajšej škole 

som bola 11 rokov a počas tohto obdobia mám skúsenosti so starostami v  našej 

obci (vystriedali sa dvaja) a som presvedčená, že keby pani riaditeľka požiadala 

OcÚ o pomoc pri dovoze testov, starosta obce  by jej určite vyšiel v ústrety a 

testy by zabezpečil. Je to všetko len o komunikácii. Ak pani riaditeľka 

z akéhokoľvek dôvodu nechce byť v Spoločnom školskom úrade Skalica,  môže 

z neho odísť, ak dá Obec Smolinské žiadosť o vystúpenie zo SŠÚ Skalica 

s polročnou výpovednou lehotou, avšak musí jej to schváliť zastupiteľstvo obce, 

nakoľko zmluvu so Spoločným školským úradom podpisuje Obec – starosta, nie 

škola – p. riaditeľka. Treba však uvádzať pravdivé argumenty. ZŠ s MŠ 

Smolinské patrí od roku 2008 pod SŠÚ Skalica, nakoľko v tom čase Skalica 

vyvíjala viac činností ako Senica, čo prinášalo prospech našej škole, čím určite 

nehodnotím činnosť terajšieho SŠÚ Senica. Spoločný školský úrad Skalica 

zastrešuje 13 škôl s 3 641 žiakmi, prevažne sú to plnoorganizované školy ( 

z okresu Senica je to ZŠ Kúty, ZŠ Šaštín Stráže, ZŠ s MŠ Smolinské). Tunajšia 

škola má pre nás zanedbateľný počet žiakov. Ja mám pripomienku k tomu, že 

podľa zápisnice pani riaditeľka vyjadrila nespokojnosť s našou prácou, preto 

Vám predkladám zopár výpisov len z niektorých  spisov, ktoré evidujeme 

v našom systéme DIS (je ich však oveľa viac), kde môžete vidieť koľko 

emailových správ sa posiela všetkým školám, teda aj ZŠ s MŠ Smolinské (viď 

príloha č. 5/8) ako napr. metodické usmernenia, zmeny legislatívy, výzvy, 

súťaže a pod. , ktorými školy upozorňujeme na rôzne zmeny, novinky ... 

Metodicko- kontrolné návštevy osobne na školách boli z dôvodu Covid zrušené. 

Taktiež ako dôkaz predkladám emaily v ktorých bola ZŠ s MŠ Smolinské  (viď 

príloha č. 5/9) oboznámená s propozíciami k súťažiam Hurbanov pamätník 

a Pytagoriáda. Toto nemá  nič spoločné zo Spoločným školským úradom 

Skalica, resp. Senica, ako tvrdila p. riaditeľka. Pozvánky posiela Regionálny 

úrad školskej správy, Záhorské osvetové stredisko a tu je dôkaz, že ich škola 

dostala. Ak sa do nich neprihlásili, je to len  chyba školy. Ako som spomenula, 

pod SŠÚ Skalica škola patrí od roku 2008 a napriek tomu sa v minulosti žiaci 

našej školy týchto súťaží zúčastňovali“. 



+ na čo reagovala p. Mgr. Bártová Adela,  „ja som nevedela, že sem p. Čárska 

dnes príde, ale teraz som rada, lebo som sa tiež dočítala zo zápisnice o tom, že z 

dôvodu, že škola patrí pod Spoločný školský úrad Skalica nedostávajú zo Senice 

pozvánky na Hurbanov pamätník, Pytagoriádu a naše deti sa ich nemôžu 

zúčastniť.  Viem, že „pytagoriády“ sa žiaci ZŠ s MŠ Smolinské zúčastnili, 

umiestnili sa tuším na 15 či 16 mieste, takže pani riaditeľka Vám  klamala. 

Pani riaditeľka Pribylová nerešpektuje iný názor než svoj, všetko robí na vlastnú 

päsť, nakupuje rôzne pomôcky, avšak len pre potreby svojej triedy, iných 

učiteľov sa nespýta, či niečo potrebujú. Viem napr. o tom že sa na telocvik 

potrebujú lopty, avšak pani riaditeľka povedala, že to nie je jej priorita, že sa 

dajú kúpiť lopty aj za 7 eur. Neviem,  koľko by lopta za 7,- eur na hodine 

telesnej výchove vydržala.  Ja som pokladníčka ZRPŠ, pani riaditeľka nakúpila 

rôzne veci a chcela aby sme jej to zo ZRPŠ preplatili. Nikoho sa vopred 

nespýtala, s nikým sa neporadila, keď sme jej to nechceli preplatiť už bolo zle. 

Aj o už spomínaných testoch si rozhodla p. riaditeľka sama, malo to byť so 

súhlasom rodičov, či chcú alebo nechcú testy, ona sa nepýtala a objednala ich. 

Nehovorím, že testy sú nepotrebné, ale keď je raz stanovené že po dohode 

s rodičmi, tak by to tak malo byť.  

Viacerí rodičia majú voči správaniu pani riaditeľky výhrady, avšak boja sa to 

kvôli svojim deťom verejne povedať. Chcela by som aj vysvetliť, ako to bolo 

pôvodne, nakoľko mi už viac krát bolo povedané, že prečo mám výhrady proti 

pani riaditeľke, keď sme ju tam chceli. Nám vtedy nešlo o to, aby pani Mgr. 

Pribylová bola riaditeľkou školy, ale aby jej  prijatím sa zabezpečilo, že zostane 

trojtriedna škola. Niektorí rodičia uvažovali o presune svojich detí do ZŠ s MŠ 

Gbely. Vedeli sme, že Mgr. Pribylová dosahovala ako pani učiteľka veľmi dobré 

výsledky, čo potvrdila aj Mgr. Čárska. 

Pani riaditeľka  kritizovala p. riaditeľa Šteflíka a sľubovala, že ona bude šetriť 

peniaze, ale je to naopak. Aj teraz povedala, že nebude učiť angličtinu 

v spojených ročníkoch, že bude učiť druhákov a tretiakov zvlášť, nevie si 

predstaviť, že by ich učila spolu, ale to budú znovu financie naviac“.  

+ Poslanec p. Kašák sa spýtal, ako je to s prijímaním nových učiteliek, teraz keď 

pani riaditeľka nepredĺžila zmluvu učiteľkám Beňovej a Kocákovej v MŠ, 

údajne prijala Mgr. Melišovú, ktorá v minulosti pracovala v tunajšej MŠ. „To 

len tak môže ? Ako to bude s peniazmi na tak „vysoko kvalifikovanú“ učiteľku? 

Môže ju prijať na dobu neurčitú? Ďalej podotkol, že ani  rada školy nefunguje 

ako by mala, bol som oslovený, či nechcem ísť robiť predsedu“.  



+ Pani  Bártová odpovedala, že určite stúpnu náklady na mzdy keďže pani 

učiteľka Melišová je vo vyššej platovej triede aj stupni. Je neférové ako sa p. 

riaditeľka zachovala k týmto mladým učiteľkám, na základe toho, že ona ich 

prehovárala, aby išli učiť do našej MŠ, slečna Kocáková dokonca prešla 

z denného na „diaľkové“  štúdium, čím sa jej škola nielen predĺžila ale aj 

predražila a musí si ju platiť. Čo sa týka rady školy, je aj tak nefunkčná, nakoľko 

je v nej rodič delegovaný za MŠ a jeho dieťa už MŠ nenavštevuje. 

Pán starosta Vladimír Smolinský reagoval, že nemôže zasahovať do výberu 

zamestnancov školy pani riaditeľkou. 

+ Na čo reagoval poslanec Ing. Maderič, že zasiahnuť môže on aj poslanci tým, 

že jej neschvália navýšenie rozpočtu. 

+ Pani  Čárska reagovala, že výber zamestnancov je naozaj v kompetencii p. 

riaditeľky, resp. vedenia školy, keďže škola je s právnou subjektivitou. Pani 

riaditeľka však musí rozhodovať na základe schváleného rozpočtu, čo znamená, 

že jej zo zákona vyplýva povinnosť dodržiavať výšku finančných prostriedkov 

schválených poslancami OcÚ v rozpočte na príslušný kalendárny rok. 

V prípade, že by sa pani riaditeľka rozhodla prijať nové sily, ktorých 

financovanie je nad rámec schváleného rozpočtu, musí písomne požiadať 

zastupiteľstvo o schválenie úpravy rozpočtu, avšak vopred, ešte pred 

podpísaním pracovnej zmluvy. Ďalej jej zo zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 84 vyplýva 

povinnosť zverejňovať informácie o voľných pracovných miestach 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na webovom sídle 

školy, webovom sídle zriaďovateľa školy (ak ho má zriadené), a následne 

odoslať túto informáciu príslušnému regionálnemu úradu školskej správy v sídle 

kraja na zverejnenie na jeho webovom sídle. Na stránke školy bol oznam 

zverejnený, na stránku RÚŠS Trnava bol zverejnený až po tom, čo som bola 

oslovená zriaďovateľom o vysvetlenie ako treba zverejňovať. Po zaslaní 

informácií zriaďovateľovi zverejnila tento oznam o voľnom pracovnom mieste 

aj na stránke RÚŠS Trnava, avšak nie v tom istom znení ako bol zverejnený na 

stránke školy. Na webovom sídle zriaďovateľa tento oznam zverejnený nebol. 

Toto je práve názorná situácia, že ak pani riaditeľka nevie, ako postupovať, má 

možnosť sa obrátiť na náš školský úrad a my jej poradíme. Verte, že patria pod 

nás školy, ktoré majú vo vedení dlhoročných riaditeľov, čiže majú aj viac 

skúseností s riadením a nemajú problém nás pri akomkoľvek probléme osloviť. 

Práve pre toto fungujú školské úrady, aby školám metodicky pomáhali. Ja som 



pracovala vo funkcii riaditeľky školy necelých 11 rokov a nebol problém 

z mojej strany osloviť školský úrad alebo zriaďovateľa. Nikdy som však za celé 

obdobie nepýtala navýšiť rozpočet, čo môže potvrdiť aj poslanec p. Došek, 

nakoľko je poslancom už viacero volebných období. Veľa vecí ako vybavenie 

školy sme zakúpili z projektov, do ktorých sme sa zapojili, sponzorských 

príspevkov, 2% z daní a príspevkov z rodičovského združenia., (boli sme medzi 

prvými, ktorí mali interaktívnu tabuľu, kopírku). Z neplnoorganizovaných škôl 

okresu Senica a Skalica sme mali prvý dopravné ihrisko. Nábytok (okrem 

žiackych lavíc a stoličiek), koberce, hračky, balíčky deťom k MDD, Mikulášu sa 

nikdy nekupovali z rozpočtu...).  Robili sa Dni otvorených dverí, aby sme mohli 

verejnosti ukázať, kam sa škola posunula. 

+ Poslanec p. Došek potvrdil, že je to pravda. 

+ Na čo reagovala pani Mgr. Bártová a povedala, že minulý rok pri prijímaní 

nových síl, nebol oznam vôbec zverejnený. 

+ Pani  Žáková doplnila, je na p. riaditeľke akú zmluvu s p. učiteľkou Melišovou 

spíše, je bežným zvykom, že sa dáva zmluva na rok, potom sa o rok predĺži a až 

potom sa dáva na dobu neurčitú, taktiež sa dáva 3 mesačná skúšobná doba. 

Vzhľadom k tomu, že pani riaditeľka kritizovala predchádzajúce vedenie, že 

dávalo nezmyselne zmluvy na dobu neurčitú a škola na to doplatila v podobe 

odstupného,  je pravdepodobné, keď to sama kritizovala, že pani riaditeľka 

Pribylová uzatvorí s p. učiteľkou Melišovou zmluvu na rok, so skúšobnou dobou 

3 mesiace.  

+ Kontrolórka obce pani Čelústková priniesla a odovzdala zapisovateľke p. 

Žákovej „Koncovú správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly k čiastkovej 

správe o kontrole zo dňa 17.3.2022“. (viď príloha č. 5/10) 

 

+ Ďalej predložila  a prečítala „Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra “ ku dňu 

14.8.2022, (viď príloha č. 5/11) ako dôvod uviedla, že ona nebude nikoho 

potápať a udávať, tento konflikt medzi niektorými poslancami a starostom je 

podľa nej osobný. 

 

- Na čo reagoval poslanec Ing. Maderič a spýtal sa jej: „ to odchádzaš kvôli 

nám?  v čom sa Ti to zdá byť osobné? Keby starosta rešpektoval a dodržiaval 

dohody a zákony, nemuselo k takémuto niečomu prísť, to máme byť ako 

poslanci ticho?“ 

 



+ Pani Čelústková odpovedala:  „nikde sa na 100% nedodržiavajú zákony, toto 

ide od čias Bettáka, stále sa hádate“  

 

Uznesenie  číslo 5/11/2022 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali „Vzdanie sa funkcie hlavného 

kontrolóra “ na vedomie. 

 

Hlasovanie:  

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek, Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

+ poslanec p. Došek sa spýtal „ako to vyzerá s prerábkou škôlky?“ 

- starosta: „robí sa na verejnom obstarávaní“ 

+ „sľúbil si, že urobíš rozpočet na dooplotenie ihriska“ 

- „zabudol som na to, urobím to“ 

+ „bol som na zbernom dvore a videl som tam nejaký karavan“ 

- „to tam býva jeden bezdomovec, dobrý človek, má požičaný karavan“ 

+ „on má karavan napojený na elektrinu zo zberného dvora? Platí si za ňu? On 

nikde nepracuje?“ 

- „má invalidný dôchodok a chodí ľuďom vypomáhať, elektrinu zapojenú zatiaľ 

nemá, ale chce si ju pripojiť“ 

+ „boli výzvy na detské ihriská, naša obec sa do žiadnej nezapojila“ 

- „ do jednej sme sa chceli zapojiť, avšak firma, ktorá mi to mala robiť sa mi 

viac neozvala“ 

+“pani Rezbáriková je stále zamestnaná na obecnom úrade? Kto ju platí? Je cez 

úrad práce? 

-„ nie je cez úrad práce, je zamestnaná na dohodu o vykonaní práce, na 2 hodiny 

denne, vypomáha mi v kancelárii, a na dohodu o pracovnej činnosti, na 2 hodiny 

denne, rozváža obedy.“ 

 



K bodu číslo 8 

 

Záver: 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo, starosta obce Vladimír Smolinský    

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

obce Smolinské ukončil. 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

          zapisovateľka                                                            starosta obce 

           Jana Žáková                                                      Vladimír Smolinský 


