
 

Zápisnica  
z XXII. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 23.1.2014  

 

Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach                                                         Dňa:  23.1.2014 

 

Prítomní: 
              Starostka obce a  10   poslancov  obecného zastupiteľstva 

              Ospravedlnený :  p. Radoslav Horník 

 

            Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce  Pavlína Hornáčková.  
 

            Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia – prečítanie zápisnice z XXI. verejného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v Smoleniciach 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

 

3. Rozpočtové opatrenia za rok 2013  
 

4. Rozpočet na rok 2014 

 

5. Zmluva  o spolupráci medzi obcou Smolenice a Západoslovenskou distribučnou a.s. 
Čulenova 6 Bratislava 

 

6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi obcou Smolenice 
a Západoslovenskou distribučnou a.s. Čulenova 6, Bratislava 

 

7. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2013 

 

8. Žiadosť o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií o sumu 16896,00 € - 

informácia 

 

9. Problematika kanalizácie v obci Smolenice 

 

10. Vysporiadanie pozemkov – ZŠ s MŠ Smolenice  
11. Fondy – Ing. Polák požiadal o informáciu 

12. Požiadavka Ing. Poláka, aby bol navrhnutý nový predseda finančnej komisie 

 

13. Diskusia 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zápis a U Z N E S E N I A 

z  XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 23.01.2014 

 

1. Program zasadnutia doplnil Ing. Polák návrhom rozšíriť rokovanie o body 9, 10, 11, 12. 

Pričom bod 12 navrhol v súvislosti s jeho abdikáciou predsedu finančnej komisie dňa 
18.12.2013 

- Ing. Polák požiadal vynechať z rokovania bod č: 3 pre nedoručenie podkladov, zároveň 
potvrdil mailovú abdikáciu z postu predsedu finančnej komisie z dňa 18.12.2013 

- p. starostka konštatovala že Predseda finančnej komisie bude navrhnutý na zasadnutí 
poslancov v mesiaci február a následne schválený na verejnom zasadnutí poslancov OZ 
Smolenice.  

 

 Uznesenie XXII/1 

    Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e : 

   

                   Program zasadnutia bez doplneného bodu č:  12 

                                                     ( výsledky hlasovania: za 9 poslancov, proti:1, zdržali sa:0) 

                                                        Proti bol Ing. Polák                                  

    

2. Uznesenie XXII/2 

    Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e : 

Návrhovú komisiu v zložení: 
Radko Mráz - predseda 

      Hilda Boháčková -  člen 

      Anton Chrvala - člen 

      Prof. Libuša Radková -   overovateľ 

      

                                                (výsledky hlasovania: za: 10poslancov, proti:0, zdržali sa:0) 

                                                                                         

3. Rozpočtové opatrenia za rok 2013 

- Ing. Lošonská predniesla informáciu k odchýlkam výdaja voči plánu 2013 

Rozpočtové opatrenia za rok 2013: 

 

Riešenie havárie z rezervného fondu - Ul. Jahodnícka, Ul. Štefana Baniča 440 € 

Riešenie havárie z rezervného fondu - kuchyňa KSD 3 800 € 

Riešenie havárie z rezervného fondu - Monitor 152 € 

Riešenie havárie z rezervného fondu - Počítačová zostava 454 € 

Riešenie havárie z rezervného fondu - Zimná údržba ciest 1 199 € 

Riešenie havárie z rezervného fondu - Chodník Ul. Továrenská a Ul. Lesná 197 € 

Navýšenie na nákup prístrojov a zariadení, prepoj z navýšenia výnosu dane z príjmov  721 € 

Navýšenie na  havária cesty Ul. Št. Baniča z navýšenia výnosu dane z príjmov  1 472 € 

Navýšenie na havária cesty Ul. Jahodnícka z navýšenia výnosu dane z príjmov  4 731 € 

Navýšenie na riešenie havárie  - kuchyňa ZŠ a MŠ z navýšenia výnosu dane z príjmov  57 531 € 

- Ing. Polák poukázal na nedoručenie žiadnych podkladov k uvedeným rozdielom. Na 
kontrolórku predniesol žiadosť o zodpovedanie dotazu: „Bola v roku 2013 dodržiavaná 
Smernica pre vnútorný obeh dokladov a finančné operácie“, ktorá bola schválená 26.6.2013? 

Túto otázku položil  už  mailom a nedostal na ňu odpove .  
Ing. Púchla nadviazala na spomenutú  mailovú požiadavku a odpovedala, že kontrolór 
vykonáva kontroly  na základe plánu kontrolnej činnosti  ktoré predkladá každý polrok 
obecnému zastupiteľstvu, alej vykonáva kontroly na požiadanie obecného zastupiteľstva  
ako kolektívneho orgánu uznesením. Toto je dôvod, prečo sa mailovej požiadavke Ing. Poláka 
na kontrolu dodržiavania internej smernice nevenovala. 
 



 
 

 

Kontrolou bolo zistené, že zverejnenie rozpočtu postačuje na vývesnej tabuli obce, napriek 
tomu do budúcnosti odporúča zverejnenie na webe z dôvodu hromadného prístupu k 
informáciám. 
 

 

- Ing. Púchla odmietla odpovedať s tvrdením, že poslanec jej nemôže zadávať úlohy.  
- p. starostka informovala o trestnom podaní k čerpaniu rozpočtu r. 2013, vznesenému voči 
obci  

- Ing. Polák – na základe obdržaných informácii deklaruje rozdiel medzi pokladňou 
a písomnými podkladmi v hodnote 100 tis. €.  alšie požadované informácie od vedenia OÚ 
neobdržal. 
- Ing. Janiga – so vzniknutými rozdielmi už nenarobíme nič, peniaze boli vynaložené, 
požaduje preverenie kontrolórkou či všetko prebehlo v súlade s predpismi.  

- Ing. Polák na  školu bola schválená položka vo výške 7 tis. €, nebolo potrebné osobitne 
schvaľovať alšie peniaze až do vyčerpania už naplánovanej položky. 
- Mgr. Piknová zaujala stanovisko k čerpaniu položky pre ZŠ a odporučila prijať rozpočet pre 
rok 2014, predložila svoje stanovisko k rozpočtovaniu ZŠ a MŠ.  

- Ing. Janiga – účtovníctvo musí sedieť, plán roku 2013 nebol dodržaný, porušili sa pravidlá 
rozpočtovníctva. Plán pre rok 2014 musí vychádzať zo skutočnosti roka 2013, rozdiely roku 
2013 nemusíme už schvaľovať, zbytočné rokovanie o detailoch, na rok rozpočet roku 2014 
tieto rozdiely vplyv zatiaľ nemajú 

- Ing. Polák – účtovníctvo nie je v poriadku, na verejnom portále poukázal okrem iných na 

rozdiel zverejnený v časti daní, kde je uvedená čiastka 149 tis.€ už ako realizovaný príjem, 
pričom prepoklad plnenia, uvádzaný v predloženom dokumente je len 142 tis. €. 
Na otázku Ing. Lošonskej – neviem o aký portál sa jedná, odpovedal, že ide o portál: 
www.obecnepeniaze.sk V alšom poukázal na rozdiely vo výkazníctve a v účtovníctve pre 

položku dotácie  pre školu vo výške 4700€ a v rezervnom fonde vytvorenom z hospodárenia 
roku 2012 vo výške 25000€. 
-p. starostka žiadala hlasovať o schválení uvedených rozdielov, kontrolórka vysvetlila potrebu 
odsúhlasenia vzniknutých rozdielov, poslanci sa s požiadavkou na hlasovanie nestotožnili, 
nakoľko odsúhlasenie zmien plánu rozpočtu malo byť vykonané predtým, nie následne.  
Realizovaný nákup pozemku nie je zohľadnený vôbec v predložených zmenách. 
Zodpovednosť komisií sa nemôže povyšovať nad zodpovednosť starostu, štatutára obce. Do 
finančnej komisie neboli predložené žiadne návrhy na zmenu rozpočtu. V roku 2013 neboli 

dodržané pravidlá o uverejňovaní objednávok a faktúr včítane finančnej hodnoty. 
- Ing. Lošonská- všetko bol prekročené, čo som predložila. Ke  navrhované úpravy nebudú  
odsúhlasené, uvedie ich v záverečnom účte, odmietla a odmieta poskytnúť údaje z 
účtovníctva 

-p. starostka navrhla schválenie aspoň položky pre ZŠ a MŚ s tým, že ke  bude schválená na 
druhý deň poslanci obdržia definitívny zoznam nakúpených zariadení, na všetko sú vystavené 
faktúry. 

- Ing. Polák – všetky faktúry, nekryté rozpočtom, nemali byť vôbec prijaté a zaplatené      

 

Uznesenie XXII/3 

Obecné zastupiteľstvo  n e s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenia za rok 2013: 

 

Výsledky hlasovania:  

                                       za: 4 poslanci: R. Mráz, T. Mráz, H. Boháčková, Mgr. E. Piknová 

                                      proti: 1 : Ing. Polák 

                                      zdržali sa 5: Prof. Radková, Dr. Štibraná. M. Holkovič, , Ing. Janiga,  
A. Chrvala 

 

http://www.obecnepeniaze.sk/


 
 

 

 

4. Rozpočet na rok 2014 

- Ing. Lošonská – rozpočet na rok 2014 zverejnený 4.12.2013, pripomienkovaný občanmi 
a poslancami, na základe ktorých je po zmenách mierne prebytkový:  

Programový rozpočet Obce Smolenice na r. 2014 s výhľadom pre roky 2015 a 2016 

 

Príjmy 2014       1 548 937,00 € 

Výdavky 2014   1 548 140,00 € 

Hospodárenie               797,00  € 

- Ing. Polák – vyzval k nehlasovaniu o predloženom návrhu z dôvodu nevysporiadania 
položiek roku 2013. Konkrétne sa napríklad jedná o skreslenú položku dotácie na školu vo 
výške 4700€ na príjmovej strane. alej uviedol detaily týkajúce sa rezervných fondov z roku 

2011 a 2012. Deklaroval negatívny rozdiel na príjmovej strane v hodnote 25000 €. 
- ing. Lošonská – rezervný fond sa do príjmov rozpočtu dostáva len vtedy, ke  bol čerpaný 
v hodnote a v čase čerpania rezervného fondu, nie v celkovej výške stanovenej záverečnym 
účtom. Rozpočet sa riadi inými zásadami. Obecné úrady majú iný systém, ako podnikatelia. 
Audítori potvrdzujú správnosť vedenia. 
- ing. Polák – rozpočet aj na roky 2015, 2016 treba upresniť a upraviť.  
- Ing. Lošonská k mimoriadnym, navýšeným osobným nákladom na rok 2014 deklaruje 
metódu opatrnosti súvisiacu s uvažovanými odmenami.  
- Ing. Polák – vyčítal plánovanie vysokých strát z prevádzky KD v Smoleniciach a v Neštichu 
vo výške 25000€. Rozpor vidí aj vo vedení bankových účtov a požaduje detailnú informáciu 
k zloženiu hotovosti za stočné a k prevodom tejto hotovosti medzi bankovými účtami 
prináležiacich pre nájomné byty. Žiada o predloženie prevodných príkazov, ako aj údajov 
týkajúcich sa hotovosti za stočné. Žiada o usporiadanie účtovníctva za nájomné byty v časti 
nájomné, fond údržby, vodné, elektrina. Žiada o informáciu pri čerpaní financií na opravy 
bytov, či bola dodržaná Smernica pre vnútorný obeh dokladov a finančné operácie pri 

objednávaní jednotlivých opráv. Upozornil na nedodržanie úlohy z finančnej komisie 
k vedeniu dokumentácie o prevádzke služobného auta. Požiadal o predloženie analýzy 
k spotrebe elektrickej energie vykonanej p. Sládkom, ktorá doteraz nebola poskytnutá. 
Napriek vypínaniu svietidiel v obci, nedošlo k úspore nákladov, ale k ich navýšeniu. 
Upozornil na škody vzniknuté tlačou a nepredaním knihy Smolenice, p. starostka 
nezabezpečila vykonanie požadovanej inventúry.   
- Ing.Polák – neodorúča prijímať predložený návrh rozpočtu pre uvedené rozpory a taktiež 
z dôvodu nezverejnenia návrhu obvyklým spôsobom, t.j. na webovej stránke obce, čo 
považuje za porušenie stanovených pravidiel. 
- Ing. Púchla –  

Kontrolou bolo zistené, že zverejnenie rozpočtu postačuje na vývesnej tabuli obce, napriek 
tomu do budúcnosti odporúča zverejnenie na webe z dôvodu hromadného prístupu  
k informáciám.  
- Ing. Polák – obvyklý pôsob zverejňovania bol už v minulosti dohodnutý aj na webe, obec 

túto zásadu nedodržuje.  

- Ing. Janiga – odčleniť osobné náklady plánované zo zásady opatrnosti. Dotaz 

k rozpočtovaným nákladom pre nákup stánkov: stánky neboli zakúpené a pre alšie roky ich 
rozpočtovaný nákup je alším chybným plánovaním. Žiada o vysvetlenie enormného nárastu 

plánovania energií o 40% v KD Smolenice.  

- Ing. Polák – vidí problém v plánovaní enormnej straty v KD Smolenice. Požiadal 
o nehlasovanie k predloženému rozpočtu až do detailného vysporiadania všetkých položiek.  
 

 

 

 

 



 
 

Uznesenie XXII/4 

Obecné zastupiteľstvo   n e s c h v a ľ u j e  
Rozpočet na rok 2014 

Výsledky hlasovania:  
                         za: 5 poslanci: R. Mráz, T. Mráz, H. Boháčková, Mgr. E. Piknová, A. Chrvala 

                         proti: 2 : Ing. Polák, Prof. Radková 

                         zdržali sa 3: Dr. Štibraná. M. Holkovič, Ing. Janiga  

 

 

5.p. starostka opätovne zdôvodnila požiadavku na schválenie  predmetnej zmluvy 

Uznesenie XXII/5 

Schválenie zmluvy o spolupráci 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  
 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov uzavretie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísanej v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3879/B, týkajúcu sa 
vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických zariadení 
potrebných na zabezpečenie realizácie pripojenia stavby „Smolenice – IBV Na lúkach, VKN, 
TS, NNK“ k distribučnej sústave prevádzkovateľa s cieľom zabezpečenia podmienok na 
budúce pripojenie s budúci odber elektriny. 
 

 

B. s p l n o m o c ň u j e 

 

Starostku Obce Smolenice rokovať o podmienkach spolupráce a uzavrieť príslušnú zmluvu o 

spolupráci. 
 

 

                                                 (výsledky hlasovania: za:10 poslancov, proti, zdržali sa) 
 

 

6. Uznesenie XXII/6 

Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  
 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, 

IČO: 36 361 518, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č. 3879/B na časti pozemku vo vlastníctve obce parcely registra „E“ s parc. č. 231/1, 
trvalé trávne porasty s výmerou 784 m² zapísanej na liste vlastníctva  č. 2229 vedenom 
Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenice a 
parcely registra „E“ s parc. č. 510/1, ostatné plochy s výmerou 48 541 m² zapísanej na liste 
vlastníctva  č. 2229 vedenom Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice, 
katastrálne územie Smolenice, za cenu 8,- €/m v zmysle čl. 8 bod 8.2 zmluvy o budúcej 



 
 

zmluve o zriadení vecných bremien, a to v rozsahu, ako je vyznačené v priloženom náčrte 
vyhotovené spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. 
 

B. s p l n o m o c ň u j e 

 

Starostku Obce Smolenice uzavrieť príslušnú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných 
bremien v zmysle bodu A tohto uznesenia a vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri 
prepisovaní a výpočtoch. 

 

                                                       (výsledky hlasovania: za: 10poslancov, proti, zdržali sa) 
 

Uznesenie XXII/7 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 b e r i e  n a  v e d o m i e 

Správu o kontrolnej činnosti za r. 2013, ktorú predniesla kontrolórka obce Ing. Jana Púchla 

Správa je prílohou tohto Zápisu.  
Súčasne prílohou Zápisu je aj stanovisko Ing. Púchlej k požiadavke na vykonanie kontroly na 
spotrebu energie obce.  

 

  

8.Žiadosť o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií o sumu 16896,00 € - informácia 

- Dr. Štibraná prečítala žiadosť riaditeľky ZŠ o navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií 
pre rok 2014 o sumu 16896.- €, súvisiacu s navýšením nepedagogických zamestnancov. 
Uznesenie XXII/8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 b e r i e  n a  v e d o m i e 

Žiadosť o navýšenie rozpočtu 

 

9. Problematika kanalizácie v obci Smolenice 

- Ing. Polák – už 15.4.2013predložil písomnú požiadavku na spracovanie informácii k rozsahu 

projektovej dokumentácie, kto zredukoval naprojektovaný rozsah, predloženie všetkých 
zápisov. O týždeň bude na OÚ sedenie k riešeniu sťažnosti Amylumu pre vypúšťanie 
splaškov do priehrady. 
- p. starostka – prevádzku kanalizácie nikto nezastaví a Ing. Zamborský k zvolanému sedeniu 
pripraví podklady. Obec sa zaviazala zrealizovať opravy na vlastné náklady z výberu 
stočného, ktoré je vo výške 19000€  
- Ing. Polák – trvá na spoločnom postupe voči Tavosu pri pretrvávaní poruchovej prevádzky 
kanalizácie. Celé Vianoce bola prečerpávačka na ulici Za bránou vypnutá a splašky tiekli do 

priehrady. Kedy dostaneme potrebné informácie? Čo robí úrad pre riešenie problému? Žiada 
vyvodiť dôsledky pre nečinnosť. 
 

 

10.Vysporiadanie pozemkov – ZŠ s MŠ Smolenice 

- ing. Polák – žiada vysporiadanie pozemkov, ktoré prináležia ku škole. Už vlani sa snažil 
o ich vysporiadanie v rozsahu existujúceho ohradenia. Žiada o informáciu prevodu pozemkov 
v časti sadu, čo bolo školské, bolo odovzdané súkromnej osobe. 
- p. Boháčková – máme pozemok odkúpiť? načo bude škole pozemok? Kto tam bude robiť. 
- ing. Polák – pozemok bude slúžiť pre vzdelávanie žiakov v praktickej činnosti, nedošlo ku 
konfliktu záujmov? Ako sa bude riešiť problematika existujúcich MŠ?  

- p. starostka – súkromnej škôlke dlh stále narastá,  
- ing. Janiga – čo sa spravilo pre vyriešenie existujúceho dlhu súkromnej MŠ Lienka? 

- ing. Polák – žiada predloženie účtu v účtovníctve, kde je vedená pohľadávka voči MŠ. 
Konštatuje, že v účtovníctve je neporiadok. 



 
 

- ing. Lošonská –pohľadávka je v záverečnom účte, nie je uvedená v predložených 
materiáloch.      
 

   

Uznesenie XXII/11 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Fondy – teraz vyšla výzva na kultúrne pamiatky, múzea, knižnice z ministerstva 

pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR od „Grant projekt, s.r.o.“ Termín podania návrhov je 

8.4.2014. 

Obec si môže podať žiadosť na rekonštrukciu múzea, i ke  nemá múzeum vo vlastníctve. 
Stačí , ak má nájomnú zmluvu 

 

 

 

   

 

Uznesenie XXII/12 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Predseda finančnej komisie bude navrhnutý na zasadnutí poslancov v mesiaci február 
a následne schválený na verejnom zasadnutí poslancov OZ Smolenice 

 

 

 

  Predseda návrhovej komisie p. Radko Mráz prečítal návrh uznesenia z XXII. zasadnutia 
poslancov OZ Smolenice a poslanci ho schválili. 
                                                      (výsledky hlasovania: za:10 poslancov, proti:0, zdržali 
 

 

9. Diskusia  

Zvukový záznam z diskusie je uložený na internetovej stránke obce Smolenice (ako príloha 
tejto zápisnice)  

 

- P. Gajdová : rozdelenie dotácií pre dôchodcov po nadobudnutí platnosti štatútu 

Odpove : dotácie budú rozdelené na budúcom zasadnutí poslancov OZ 

- P. Zatková: vyjadrila nespokojnosť s komunikáciou medzi poslancami na verejnom 
zasadnutí 

- Ing. Púchla: pripomienka k informácii Dr. Štibranej – žiadosťou o navýšenie rozpočtu 
sa bude nutné zaoberať napriek tomu, že obec je v rozpočtovom provizóriu 

- Ing. Polák : zdôraznil, aby bola opravená zápisnica z predošlého zasadnutia. Dôvodom 
žiadosti je pozmeňovanie verejnej listiny, nakoľko ako overovateľ Zápisnice ju 
nevidel, neoveril a nesúhlasí s jej obsahom v bode č: 2. Žiadosť o nápravu predkladal 
už 3krát a doteraz nebola vykonaná. Zápisnica nie je v súlade s rokovaním.  

- Ing. Janiga – aká je podstata overovateľa?  
- Ing. Polák – doteraz nezobral žiadnu odmenu za poslanecký výkon a žiada v rozpočte 

uviesť plnú sumu 1800€ za všetky roky, ktorú použije na verejno-prospešné účely.   
 

 

 

Starostka obce po akovala prítomným za účasť a  ukončila verejné zasadnutie. 
 



 
 

             

V Smoleniciach  23.01.2014 

 

Zapísala: Ing. Anna Lošonská 

                                                                                      

Zápis, na základe záznamu doplnil overovateľ: Prof. Ing. Libuša Radková, PhD. 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala 

Prílohy:  
- Správa o kontrolnej činnosti za r. 2013 

- stanovisko Ing. Púchlej k požiadavke na vykonanie kontroly na spotrebu energie 

 

      

Schválila:                                                                     Pavlína Hornáčková 

                                                                                  starostka obce 


