
OBEC SMOLINSKÉ, OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

OBCE  SMOLINSKÉ 
 

Z Á P I S N I C A číslo 7/2021 
 

napísaná z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolinské, ktoré sa 

konalo za prísnych hygienických opatrení, dňa 15. decembra 2021 o 18.00 hodine 

v Kultúrnom dome Smolinské. 

 

Prítomní boli: 

starosta obce: Vladimír Smolinský 

poslanci: Jozef Došek, Ing. Stanislav Maderič, Bc. Michal Smolinský 

                  

ospravedlnení: Peter Kurc, Daniel Kašák, 

 

obecná kontrolórka: Daniela Čelústková 

 

zamestnanci OcÚ:  Jaroslava Okasová 

 

hostia: Mgr. Viera Pribylová , Macháčková Jana, 

                               

(viď prezenčná listina – príloha č. 7/1) 

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 p. Denisa Lukáča, Gbely o zrušenie kúpno predajnej zmluvy 

- žiadosť p. Milana Slováka o predĺženie výstavby rodinného domu               

6. Úprava rozpočtu na rok 2021                                                                      

7. Predloženie návrhu rozpočtu na rok 2022-2024                                                                                                                     

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022-2024                                         

9. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

10. Schválenie PHSR na roky 2022-2027 

11. Schválenie Návrhu dodatku č. 2 k VZN 2/2020 

12. Schválenie vianočných balíčkov pre dôchodcov 

13. Diskusia                                                                                                           

- rozhlas na IBV za školou                          

14. 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 7/1/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili program  zasadnutia tak, ako bol navrhnutý  

starostom obce Vladimírom Smolinským 

 

Hlasovanie:   

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek,  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. Jaroslavu 

Okasovú a dal o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie  číslo 7/2/2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili  za overovateľov 

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

Jaroslavu Okasovú. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

Jozef Došek,  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 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. 

 

Uznesenie  číslo 7/3/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v nadväznosti na uznesenie č. 6/3/2021  zo dňa 

26.10.2021 schvaľuje predaj 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  kupujúcemu: Ing. Peter Mráz a 

manž. Ing. arch. Viera Mrázová , Bratislava za kúpnu cenu 15,- eur/m2 t.j. za 

435 eur. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

 

- žiadosť p. Denisa Lukáča, Gbely o zrušenie kúpno predajnej zmluvy (viď 

príloha č. 7/2) v k.ú. Smolinské, zapísaného na LV č. 2938, pozemok 

registra „C“ – parc. č. 570/9, orná pôda, o výmere 475 m2 za sumu 12.348,- 

eur (viď príloha č. 7/2)  

 

Uznesenie  číslo 7/4/2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili spätné odkúpenie  

stavebného pozemku, v k.ú. Smolinské, zapísaného na LV č. 2938, pozemky  



registra „C“ – parc. č. 570/9, orná pôda, o výmere 475 m2, par. č. 570/41, ostatná 

plocha o výmere 196 m2, a par.č. 570/42, orná pôda o výmere 15 m2 za sumu 

12.348,- eur od p. Denisa Lukáča, Gbely. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov 

 

- žiadosť p. Milana Slováka o predĺženie výstavby rodinného domu (viď 

príloha č. 7/3) 

 

 

Uznesenie  číslo 7/5/2021 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne  schválili  predĺženie termínu na 

vybavenie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu na p.č. 570/24 v k.ú. 

Smolinské do 11.1.2022 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

K bodu číslo 6 

 

Úprava rozpočtu na rok 2021 (viď príloha č. 7/4) 

                                                           

Uznesenie  číslo 7/6/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu Obce Smolinské:  

bežné príjmy obce 599.669,- eur,  

bežné príjmy školy 30.859,- eur 

kapitálové príjmy obce 52.827,- eur 

kapitálové príjmy školy 0,- eur 

príjmové finančné operácie obce 112.151,- eur 

príjmové finančné operácie školy 0,- eur 

bežné výdavky obce 280.321,62 eur 

bežné výdavky školy 261.870,- eur 

kapitálové výdavky obce 192.139,58 eur 

kapitálové výdavky školy 5.000,- eur 

výdavkové finančné operácie obce 9.900,- eur 



výdavkové finančné operácie školy 0,- eur 

 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

K bodu číslo 7 

 

 Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2022-2024 (viď príloha č. 7/5) 

                                                                                                                                                                                                                   

Uznesenie  číslo 7/7/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 2022  

bežné príjmy obce 531.433,- eur,  

bežné príjmy školy 39.767,- eur 

kapitálové príjmy obce 51.000,- eur 

kapitálové príjmy školy 0,- eur 

príjmové finančné operácie obce 200.000,- eur 

príjmové finančné operácie školy 0,- eur 

bežné výdavky obce 281.358,- eur 

bežné výdavky školy 289.842,- eur 

kapitálové výdavky obce 241.000,- eur 

kapitálové výdavky školy 0,- eur 

výdavkové finančné operácie obce 10.000,- eur 

výdavkové finančné operácie školy 0,- eur 

 

Poslanci OZ berú na vedomie predpoklad rozpočtu na rok 2023 a 2024. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

K bodu číslo 8 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022-2024    (viď 

príloha č. 7/6)                                      

                                                                   

Uznesenie  číslo 7/8/2021 

 



Poslanci OZ jednohlasne schválili odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu viac ročného rozpočtu obce na roky 2022-2024. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

K bodu číslo 9 

 

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa 

k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020 (viď 

príloha č. 7/7) 

 

Uznesenie  číslo 7/9/2021 

 

Poslanci OZ  berú na vedomie „Správu  nezávislého audítora z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020“. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

K bodu číslo 10 

 

Schválenie PHSR na roky 2022-2027 (viď príloha č. 7/8) 

 

Uznesenie  číslo 7/10/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili „PHSR na roky 2022-2027“. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

 

 

 



K bodu číslo 11 

Schválenie Návrhu dodatku č. 2 k VZN 2/2020(viď príloha č. 7/9) 

 

Uznesenie  číslo 7/11/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili „Dodatok č. 2 k VZN 2/2020“ 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

K bodu číslo 12 

 

Schválenie vianočných balíčkov pre dôchodcov 

 

Uznesenie  číslo 7/12/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili zakúpenie vianočných vitamínových balíčkov 

pre dôchodcov nad 62 rokov vo výške 10,-eur na osobu. 

 

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

K bodu číslo 13 

 

Diskusia: 

- rozhlas IBV za školou (viď príloha č. 7/10) 

 

Uznesenie  číslo 7/13/2021 

 

Poslanci OZ jednohlasne schválili vybudovanie obecného rozhlasu na IBV. pri 

škole. 

  

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  



 

Uznesenie  číslo 7/14/2021 

 

Poslanci OZ vybrali za dodávateľa  bezdrôtového obecného rozhlasu na IBV. pri 

škole firmu ELASON, s.r.o. Holíč, ktorého ponuka podľa prieskumu trhu bola 

vo výške 3.736,80 eur.  

Výškou ponuky  bola v druhom poradí firma BS ACOUSTIC, s.r.o. Radošovce 

s cenou 4.420,08 eur a v treťom poradí firma EDU WORK s.r.o. Senica s cenou 

4.956,- eur. 

  

Hlasovanie: 

za  - 3 poslanci 

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

proti - 0 poslancov 

zdržal sa  - 0 poslancov  

 

ďalej v diskusii pokračovala p. riaditeľka ZŠ s MŠ Smolinské Mgr. Viera 

Pribylová, ktorá informovala poslancov OZ o zámere projektu rekonštrukcie 

plynovej kotolne a odôvodňovala potreby navýšenia rozpočtu na rok 2022. 

Navrhla navýšenie nájomného za prenájom priestorov pre ZUŠ Gbely. 

poslanci upozornili p. riaditeľku, že ona je štatutár školy ona si  musí  

zmenežovať riadenie školy a zvážiť adaptačné vzdelávanie učiteľov (viď príloha 

č. 7/11) 

K bodu číslo 14 

 

 

Nakoľko viac bodov programu nebolo, starosta obce Vladimír Smolinský   

poďakoval všetkým prítomným za účasť a  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

obce Smolinské ukončil. 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

zapisovateľka                                                                         starosta obce 

Jaroslava Okasová                                                           Vladimír Smolinský 


