
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 6/2021 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré 

sa konalo za prísnych hygienických opatrení, dňa 26.októbra 2021 o 18.00 

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: Mgr. Viera Pribylová  

                               

(viď prezenčná listina – príloha č. 6/1) 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia   

2. Návrh programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Žiadosti a sťažnosti občanov: 

- žiadosť Ing. Petra Mráza a manželky Ing. arch. Viery Mrázovej 

o odkúpenie pozemku p.č. 570/55 o výmere 29m2       

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

6. Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 

a podmienkach ZŠ s MŠ Smolinské za školský rok 2020/2021                                               

7. Úprava rozpočtu na rok 2021                                                                                                                     

8. 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 737 m2                                                                                 

9. Diskusia                                                                                                           

- oprava hrobov na cintoríne                           

- oprava parkiet v kultúrnom dome 



- rôzne 

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 6/1/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak, ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslanci 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

K bodu číslo 3 

 

Starosta obce Vladimír Smolinský  navrhol za overovateľov zápisnice 

p.  Daniela Kašáka a Ing. Stanislava Maderiča, za zapisovateľku p. Janu Žákovú 

a dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 6/2/2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

zápisnice p. Daniela Kašáka a Ing. Stanislava Maderiča , za zapisovateľku p. 

Janu Žákovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  

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 Ing. Petra Mráza a manželky Ing. arch. Viery Mrázovej,  

Bratislava o odkúpenie pozemku p.č. 570/55 o výmere 29m2  (viď príloha č. 

6/2) Obec Smolinské zverejnila na webovej stránke obce a na úradnej tabuli    

obce 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: pozemok registra „C“ - parc. č. 

570/55, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 29 m2, katastrálne územie 

Smolinské, obec Smolinské, odčlenený geometrickým plánom č.40/2021 zo dňa 

12.04.2021 vyhotoveným Anton Čech, geodetické práce Lakšárska Nová Ves 

282 z pôvodného pozemku registra „C“ – parc. č. 570/35, druh orná pôda, 

výmera 766 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 666. Nadobúdateľ: Ing. Peter 

Mráz a Ing. arch. Viera Mrázová, Bratislava. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: žiadateľ je vlastníkom susedného stavebného 

 pozemku, ku ktorému má záujem pozemok parc. č. 570/55 pripojiť a zabezpečiť 

 tak jeho racionálne využívanie. Vzhľadom na  veľkosť, charakter a umiestnenie 

pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil relevantný 

záujem iný záujemca. Obec tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby, 

predajom pozemku parc. č. 570/55 obec nebude nútená pravidelne vynakladať 

finančné prostriedky na čistenie pozemku, príp. odstraňovanie nepovolených 

skládok. 

 

Uznesenie  číslo 6/3/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že v prípade žiadosti žiadateľov Ing. Peter 

Mráz a manž. Ing. arch. Viera Mrázová, Bratislava o odkúpenie pozemku 

registra „C“ - parc. č. 570/55, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 29 m2, 

katastrálne územie Smolinské, obec Smolinské, odčleneného geometrickým 

plánom č. 40/2021 zo dňa 12.04.2021 vyhotoveným Anton Čech, geodetické 

práce Lakšárska Nová Ves 282  z pôvodného pozemku registra „C“ – parc. č. 

570/35, druh orná pôda, výmera 766 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 666 



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

obcí v znení neskorších predpisov o dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže 

žiadateľ je vlastníkom susedného stavebného pozemku, ku ktorému má záujem 

pozemok parc. č. 570/55 pripojiť a zabezpečiť tak jeho racionálne využívanie, 

vzhľadom na veľkosť, charakter a umiestnenie pozemku nie je možné 

predpokladať, že by o pozemok prejavil relevantný záujem iný záujemca, obec 

tento pozemok nevyužíva pre svoje potreby a predajom pozemku parc. č. 570/55 

obec nebude nútená pravidelne vynakladať finančné prostriedky na čistenie 

pozemku, príp. odstraňovanie nepovolených skládok. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,  

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

 

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

(viď príloha č. 6/3) 

V nadväznosti na žiadosť, ktorá bola prerokovaná na minulom zasadnutí OZ 

(viď príloha č. 5/4) a žiadosti poslancov o zdôvodnenie presnej sumy, ktorá 

bude chýbať v rozpočte školy na dofinancovanie 4. učiteľky materskej 

školy, p. riaditeľka Mgr. Viera Pribylová doručila dňa 15.10.2021 „Témy 

k zasadaniu zastupiteľstva v mesiaci október 2021“, kde v bode 2. 

„Schválenie rozpočtu na 4. učiteľku v MŠ do konca decembra 2021, po 

prerátaní všetkých dostupných financií žiada rozdiel 2.960,- eur, ktorý bude 

škole chýbať do konca roka 2021“.  

 

Uznesenie  číslo 6/4/2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne  schválili navýšenie rozpočtu pre 

materskú školu Smolinské na rok 2021 o sumu 2.960,- eur, na dofinancovanie 4. 

učiteľky. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,   

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

 

 



K bodu číslo 6 

 

Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch 

a podmienkach ZŠ s MŠ Smolinské za školský rok 2020/2021                                               

(viď príloha č. 6/4) 

                                                           

Uznesenie  číslo 6/5/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne zobrali na vedomie Záverečnú správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ Smolinské za 

školský rok 2020/2021                                                

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,   

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

K bodu číslo 7 

 

Úprava rozpočtu na rok 2021 

                                                                                                        

Uznesenie  číslo 6/6/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu na rok 2021: 

 
Bežné príjmy obce: 496 261,-eur                     Bežné výdavky obce: 273 511,-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: 233 878,-eur 

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

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

 

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

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,   

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

K bodu číslo 8 

 

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 737 m2        

                                                                   

Uznesenie  číslo 6/7/2021 

 

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.33 

- 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 všetky 

inžinierske siete  za nasledovných podmienok. 

 

Minimálna  kúpna cena bude stanovená na sumu 15,- EUR  (slovom: pätnásť 

eur) za meter štvorcový pozemku.  

 

- za stavebný pozemok č. 33:  11.055,- EUR  

                                                   (slovom: jedenásťtisícpäťdesiatpäť 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  - 3 poslanci 

Jozef Došek,  Daniel Kašák, Ing. Stanislav Maderič,   

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  
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Diskusia: 

 

p. Okasová Jaroslava informovala poslancov: 

- „ O ponukách od kamenárskych firiem na opravu   náhrobných kameňov  

    spisovateľa Tóna Jurigu, kde dve firmy dali ponuku na 3.500,-eur a jedna  

    na 3.000,-eur.  

   Pána farára Jána Michálka, kde je ponuka na  opravu za 1.500,- eur. 

+ Poslanci sa jednoznačne zhodli, že sa budú hľadať ďalšie, lacnejšie     

   možnosti, vybudovanie nových náhrobných kameňov by bolo lacnejšie. 

 

- O možnej ponuke vybudovať na miestnom cintoríne kolumbárium 

+Táto možnosť by sa mala prediskutovať aj s občanmi obce, či by o takéto  

   uloženie urien na našom cintoríne mali záujem. Treba urobiť prieskum medzi   

   občanmi. 

 

-  O potrebe vymaľovať kultúrny dom a vybrúsiť a nalakovať parkety. 



+ Poslanci nie sú proti tomuto návrhu, len treba dať vypracovať ponuky a vybrať  

   najvhodnejšiu. 

 

     p. Jozef Došek sa spýtal starostu obce Vladimíra Smolinského: 

     -   „ Prečo nesvieti svetlo za domom  smútku?“          

 „To svetlo nesvieti cca týždeň po dokončení osvetlenia cintorína, viac krát 

som volal p. Martinkovičovi, že svetlo nesvieti, že ho treba v záruke 

opraviť, avšak on odmietol, že predsa svietilo, chyba bude niekde u nás. 

Bol tam aj p. Šipold, avšak on nechce do toho zasahovať, keď je to 

v záruke, podľa neho je v zemi preseknutý kábel, ale to by sa muselo 

odkopať a zistiť. Čo mám robiť dať ich k súdu??“ 

- „Keď treba aj k súdu, zobrali veľké peniaze tak nech to opravia.“ 

- „Chcem Ťa poprosiť, aby si urobil harmonogram, kedy sa budú robiť 

cesty, chodníky a kanalizácia na IBV za školou, ľudia sa tam už sťahujú.“ 

 „Dal som tam navoziť kameň, aby sa spevnila cesta a pozri sa teraz ako to 

tam vyzerá, stavebníci si prekopávali siete a čo tam narobili“ 

- „Kedy tam bude svietiť verejné osvetlenie?“ 

 „Dnes ZDIS-ka zapojila skrinku, čakám na ich vyjadrenie, treba postupne 

splniť 8 bodov, už som na 7. bode.“ 

- „Na škôlku sú už vyhodnotené výzvy?“ 

 „Nie ešte sa nevyhodnocovali.“ 

- „Mal si požiadať  Povodie Moravy o povolenie vybudovať na „Myjávke“ 

chodník, videl som, že sa zaplatilo 190,-eur za vyjadrenie, tak ako to 

dopadlo?“ 

 „Povolenie nám nedali, nesmie to byť tak ako to bolo v projektovej 

dokumentácii, nesmú tam byť obrubníky ani betón.“ 

- Poslanec Ing. Stanislav Maderič sa teda spýtal „a kocky tam môžu byť?“ 

- Poslanec Jozef Došek pokračoval „ ty si dal bez nášho vedomia urobiť 

projekty, teraz sa zaplatilo za vyjadrenie, to sú zbytočne vyhodené 

peniaze.“ 

 „Mal som ústny súhlas troch poslancov.“ 

- „V uznesení to nie je a pokiaľ viem sa len bavilo  o použitých kockách 

z opravy chodníka na hlavnej ulici, nie o zámkovej dlažbe, ale o ničom sa 

nehlasovalo. Naopak, odsúhlasili sme opravu oplotenia ihriska a tá sa 

stále nerobí“ 

 „Vyčítali ste mi, že som na ihrisko minul veľa peňazí, tak som chcel 

opravu plota robiť až v r. 2022“ 

- „To, čo sme schválili sa nerobí a to, čo schválené nebolo to je už 

urobené.“ 

- Ing. Stanislav Maderič „chceme vedieť vopred koľko ten plot bude stáť, 

dúfam, že bude drôtený.“ 

- Jozef Došek „V predchádzajúcej zápisnici bolo napísané, že máš dať 

urobiť cenovú ponuku na kabíny – fatrafol, znovu si nám nič neposlal 

a dal si to rovno urobiť.“ 



 „Práca bola zadarmo a platil sa len  materiál“  

- „ Tiež si nám nepovedal  o projektantovi Škrovanovi.“ 

 „Projekt na II. etapu plynu na IBV za školou je hotový, predbežný 

rozpočet je 23.000,-eur, zajtra idem robiť cez Tendernet výberové konanie 

na dodávateľa.“ 

- Po pozretí projektov na plyn sa poslanci Jozef Došek a Ing. Stanislav 

Maderič spýtali „prečo sa ten plyn nepotiahol aj ďalej?  

 „Ja som sa pýtal všetkých majiteľov pozemkov a ostatní plyn nechceli“ 

- „A čo do budúcnosti, keď si to majitelia rozmyslia a budú sa chcieť 

pripojiť, tak ako sa to stalo napr. na IBV pri chate? Potom sa budú znovu 

robiť nové projekty, kopať a osádzať potrubie ? To budú znovu zbytočne 

vyhodené peniaze, znovu si nás obišiel, nikomu si nedal vedieť, neporadil 

si sa a nedal si si to odsúhlasiť. Keby som sa ťa  teraz na to nespýtal, tak 

nám to vôbec nepovieš.“ 

- Ing. Stanislav Maderič „prečo máte problém nás poslancov informovať?“ 

 „Nemám problém, ja som to myslel dobre, chcel som ušetriť. 

Nepotrebuješ o všetkom vedieť, nedávajte mi tieto sprosté otázky, 

nevydierajte mňa.“ 

- „Povedzte mi v čom Vás vydieram? Že chcem po Vás, aby ste nás  

informovali?“ 

 „Vy potrebujete takého starostu, čo nebude nič robiť, ja chcem pre obec 

len dobre.“ 

- „Môžete chcieť dobre, ale prečo nás poslancov neinformujete?“ 

 „Staňo ty mňa len týmito otázkami deptáš.“ 

- „Každé jedno zastupiteľstvo prídeme na to, že nás vôbec neinformujete.“ 

-  Jozef Došek „ aj v minulej zápisnici je napísané, že si prisľúbil, že nás 

budeš o všetkom informovať a zase si nás neinformoval“ 

 „Ja som si myslel, že je to dobrá vec“ 

- „Ty si si myslel a my piati  poslanci sme tu zbytoční.“  

- Ing. Stanislav Maderič tlmočil prítomným „sťažnosť obyvateľov 

z obecnej bytovky za školou na p. Cintulu, ktorý je veľmi hlučný a drzý.“ 

 „S p. Cintulom bol urobený pohovor, nájomná zmluva mu bude predĺžená 

len o pol roka a po pol roku bude prehodnotená.“  
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Nakoľko viac bodov programu nebolo, starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

obce Smolinské ukončil. 

 

 

 



Overovatelia: 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jana Žáková                                                                     Vladimír Smolinský 


