
 

 

 

 

Zápisnica  
zo  IV. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 11.06.2015  

 

Miesto: KSD v Smolenickej Novej Vsi                                                   Dňa:  11.06.2015 

 

Prítomní: 
              Starosta obce  a 10   poslancov  obecného zastupiteľstva 

              Ospravedlnení poslanci:  Ing. Peter Križan  
 

 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.            

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupite stva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 10 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupite stvo je 
uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 

 

            Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Vo ba návrhovej komisie 

3. Plnenie úloh z III. verejného zasadnutia  obecného zastupite stva zo dňa 09.04.2015 

4. Schválenie návrhu na uzavretie dohody o odstúpení od zámennej zmluvy  

5. Správa k záverečnému  účtu  za rok 2014 a Stanovisko kontrolórky obce 
k Záverečnému účtu za rok 2014 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2 

7. Schválenie prenájmu priestorov strechy kultúrneho domu z dôvodu hodných 
osobitného zrete a v prospech záujemcu GOLEM TECH, s. r. o. 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

 

Na základe návrhu predsedu finančnej komisie Ing. Petra Križana doplnil starosta program  

zasadnutia o bod – stanovenie limitu na nákup osobného motorového vozidla pre účely obce. 
 

   

Bod 1 

Schválenie programu  
 

Starosta dal hlasovať o schválení programu s doplneným bodom. 
 

Uznesenie IV/1 

 
    Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach   

s c h v a ľ u j e upravený program IV. zasadnutia Obecného zastupite stva v Smoleniciach 

v nasledovnom znení: 
 

1.Otvorenie 

2. Vo ba návrhovej komisie 
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3. Plnenie úloh z III. verejného zasadnutia  obecného zastupite stva zo dňa 09.04.2015 

4. Schválenie návrhu na uzavretie dohody o odstúpení od zámennej zmluvy  

5. Správa k záverečnému  účtu  za rok 2014 a Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému       
účtu za rok 2014 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2 

7. Schválenie prenájmu priestorov strechy kultúrneho domu z dôvodu hodných osobitného 
zrete a v prospech záujemcu GOLEM TECH, s. r. o. 

8. Stanovenie limitu na nákup osobného motorového vozidla pre účely obce  
9. Rôzne 

10.Diskusia 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   10 

Za:    10 

Proti:    0 

Zdržal sa:  0      

   

Starosta konštatoval, že uznesenie bolo prijaté a upravený program zasadnutia Obecného 
zastupite stva schválený. 

 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

Starosta predložil návrhovú komisiu v zložení: 
 

predseda:       Tibor Lančarič 

           členovia:                        Mgr. Tomáš Mráz, Ing. Ondrej Repa 

          overovatelia zápisnice:   Radoslav Horník, Pavol Zárecký 

          zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach Alena Hirnerová 

 

 

 Uznesenie IV/2 

 
    Obecné zastupiteľstvo   
a/volí :  
             

            Návrhovú komisiu v zložení: 
predseda:       Tibor Lančarič 

           členovia:                        Mgr. Tomáš Mráz, Ing. Ondrej Repa 

 

b/ určuje: 

            za overovateľov zápisnice:  Radoslav Horník, Pavol Zárecký 

a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach  Alenu Hirnerovú 

Starosta dal hlasovať.  
 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:       10 

Za:       10  

Proti:       0 

Zdržal sa:     0   
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Starosta skonštatoval, že Uznesenie IV/2 bolo schválené. 
 

 

 

 

Bod 3 

Plnenie úloh z III. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.04.2015 

 

E-mailové adresy – odpoveď pre p. Ireneja Denkócyho: 

- e-mail adresy sú uvedené na webovej stránke obce, boli uverejnené aj v obecných novinách, 
okrem e-mailovej  adresy  ing. Poláka, ktorý kontakt doteraz nedodal. 
OŠK múr – odpoveď p. Petrovi Mruškovičovi: 

- na základe uznesenia z III. Verejného zhromaždenia konaného dňa 9.4.2015 sme dňa 
15.4.2015 odoslali výzvu OŠK Smolenice na vyúčtovanie dotácií  z r. 2014, kde bola zahrnutá 
aj oprava múru, s upozornením, že do 31.5.2015 sú povinní vyúčtovať  dotácie z roku 2014. 

Nako ko do 31.5.2015 OŠK na našu výzvu nereagovalo, dňa 5.6.2015 sme im poslali 
opätovnú výzvu s upozornením, že  nepredložili požadované vyúčtovanie a musia preto  
vrátiť poskytnutú dotáciu do 12.06.2015. V dôsledku neplnenia povinností voči obecnému 
úradu, zastavujeme poskytovanie ďalších finančných prostriedkov OŠK Smolenice .   
Diskusia: 

-  Prof. Ing. Radková PhD., Ing. Polák, Ing. Janiga – riadiť sa v prípade OŠK Smolenice 

(neplnenie povinností a následné prípadné sankcie) zákonom. 
Tento bod bralo zastupite stvo na vedomie a starosta dal o ňom hlasovať. 
  

Uznesenie IV/3 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:       10 

Za:       10  

Proti:       0 

Zdržal sa:     0   

Starosta skonštatoval, že obecné zastupite stvo berie na vedomie Uznesenie č. IV/3. 

 

 
 

Bod 4 

Schválenie návrhu na uzavretie dohody o odstúpení od zámennej zmluvy 
 

Starosta oboznámil poslancov, že pán  Róbert Grof podal žiadosť  na uzavretie dohody 
o odstúpení od zámennej zmluvy uzavretej medzi ním a Obcou Smolenice.  

 

Dňa 18. 7. 2014 bola uzavretá medzi Obcou Smolenice  a Róbertom Grofom zámenná 
zmluva, na základe ktorej Obec Smolenice previedla zámenou na Róberta Grofa vlastnícke 
právo k pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 598, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

229 m² a k pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 600, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 233 m², toho času zapísanej na liste vlastníctva č. 2000 vedenom Okresným 
úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenice, a zároveň 
Róbert Grof zámenou na Obec Smolenice previedol vlastnícke právo k pozemku parcely 

registra „C“ s parc. č. 234, záhrady, s výmerou 875 m² toho času zapísanom na liste 
vlastníctva č. 299 vedenom Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice, 
katastrálne územie Smolenice. Vklad vlastníckeho práva na základe uvedenej zámennej 
zmluvy bol povolený 9. 9. 2014. 
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Následne po povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnute ností k parc. č. 598 
a 600 došlo k spochybneniu vlastníckeho práva Róberta Grofa vyznačením poznámky 
Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor, a to tak, že parcela č. 598 bola zapísaná do 
nového LV č. 2902 v prospech manželov: Hrádela Vincent, nar. 3. 2. 1930 a Hedviga 

Hrádelová, rod. Počuchová, nar. 26. 1. 1934 a na LV č. 2902 bola zároveň vyznačená 
poznámka obmedzujúceho charakteru s tým, že hodnovernosť údajov katastra o práve 
k nehnute nosti bola spochybnená. Identická situácia nastala aj v prípade parc. č. 600, ktorá 
bola zapísaná na LV č. 2903 v prospech vlastníka Miroslav Hejnár, nar. 19. 10. 1930. 
V obidvoch prípadoch je tak na uvedených listoch vlastníctva zapísaná duplicita vlastníckeho 
práva, pričom uvedenú duplicitu je možné riešiť jednak určovacou žalobou, alebo odstúpením 
od zámennej zmluvy. 
 

 Po tomto zázname na príslušných listoch vlastníctva sa Róbert Grof dozvedel, že na 
Okresnom súde Trnava bola podaná určovacia žaloba o určenie vlastníctva a vypratanie, 

ktorou sa pán  Vladimír Hrádela, nar. 20. 3. 1955, bydliskom Novomestská 42/39, Sereď, 
domáha určenia vlastníckeho práva  k parc. č. 598 a vypratania tejto parcely. Spomínaný 
súdny spor je vedený na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 18C/260/2014. 
 

 Z uvedených skutočností vyplýva, že Obec Smolenice previedla na Róberta Grofa 
vlastnícke právo k parcelám, ktoré jej vlastnícky nepatrili. Uvedená situácia nastala tak, že 
vlastníci parciel nemali riadne svoje vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva v katastri. 

Pod a listu vlastníctva vlastnícke právo prislúchalo Obci Smolenice. Pod a listinných 
dokladov v katastri by vlastnícke právo malo prináležať manželom Vincentovi Hrádelovi 
a manželke Hedvige, rodenej Počuchovej, ktorí mali vlastnícke právo nadobudnúť tým, že ich 
dovtedajšie právo osobného užívania sa zo zákona zmenilo na vlastnícke právo. Právo 
osobného užívania k parcele č. 830/13 omylom nebolo zapísané do nijakého listu vlastníctva, 
pričom vlastnícke právo ostalo zapísané v prospech československého štátu – MNV 

Smolenice bez zmienky o zriadení práva osobného užívania v prospech manželov 
Hrádelových. V roku 1985 sa v katastrálnom území Smolenice uskutočnilo technicko-

hospodárske mapovanie, pri ktorom parcela č. 830/13 bola prečíslovaná na parcelu č. 598. 
Keďže táto parcela bola zapísaná na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve československého 
štátu – MNV Smolenice bez zmienky o zriadení práva osobného užívania, bola následne 
prepísaná na list vlastníctva č. 2000 do vlastníctva Obce Smolenice. Obdobná situácia bola aj 
v prípade parcely č. 600, ktorá bola predtým evidovaná ako parcela č. 830/14, pričom právo 
osobného užívania k nej mal Miroslav Hejnár. 
 

 Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, na základe žiadosti o prešetrenie situácie 
dedičmi pána Vincenta Hrádelu následne teda sporné parcely č. 598 a 600 prepísal na nové 
listy vlastníctva č. 2902 a 2903 a vyznačil poznámku o tom, že hodnovernosť údajov katastra 
bola spochybnená, keďže nie je v právomoci katastra, aby rozhodol, komu prináleží 
vlastnícke právo, o čom môže rozhodnúť jedine súd. 
 

 Vzh adom na uvedené skutočnosti, keďže vlastnícke právo Róberta Grofa 
k pozemkom, ktoré nadobudol od obce zámenou, bolo spochybnené, pričom na základe 
údajov, ktoré sme získali z katastra, jednoznačne vyplýva, že Obci Smolenice nemohlo 
prináležať vlastnícke právo k týmto pozemkom, ako najschodnejšie riešenie sa javí, aby Obec 
Smolenice akceptovala návrh Róberta Grofa na uzavretie dohody o odstúpení od zámennej 
zmluvy uzavretej 18. 7. 2014. Po odstúpení od zmluvy obidvomi účastníkmi tejto zámennej 
zmluvy by bolo možné evidovať vlastníctvo iba v prospech Vincenta Hrádelu a manželky, 
resp. Miroslava Hejnára, čím by Róbert Grof ako žalovaný nebol účastníkom sporu vedenom 
na Okresnom súde Trnava o určenie vlastníctva k sporným pozemkom, pričom účastníkom 
tohto sporu sa stal v dôsledku toho, že Obec Smolenice na neho previedla vlastnícke právo, 
ktoré jej neprináležalo, čo je aj dôvodom na odstúpenie od samotnej zámennej zmluvy. 
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Dohoda medzi Obcou Smolenice a Róbertom Grofom o odstúpení od zámennej zmluvy je 
zároveň jediný možný spôsob, ktorý bude kataster akceptovať, keďže jednostranné odstúpenie 
od zmluvy by bolo pre kataster neakceptovate né a zakladalo by to len ďalší možný spor na 
súde, ktorého predmetom by potom bolo samotné odstúpenie od zmluvy zo strany Róberta 
Grofa. 

 

     Vychádzajúc z uvedených skutočností  navrhol starosta  zastupite stvu, aby prijalo 

nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupite stvo Obce Smolenice 

 

A. s ú h l a s í 
 

aby Obec Smolenice uzavrela s Róbertom Grofom, narodeným 29. 1. 1978, bydliskom: 

Obrancov mieru 36, Smolenice dohodu o odstúpení od zámennej zmluvy uzavretej 18. 7. 
2014 evidovanej v katastri pod č. V 4326/14, a to od počiatku, pričom účastníci tejto 
zámennej zmluvy sú povinní vydať si navzájom poskytnuté plnenia, 
 

B. s p l n o m o c ň u j e 

 

starostu Obce Smolenice na uzavretie dohody o odstúpení od zámennej zmluvy v zmysle 

prijatého uznesenia v bode A, ktorým bolo odstúpenie od zmluvy schválené a na vykonanie 

nevyhnutných opráv chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 
Starosta dal hlasovať o návrhu. 
 

Uznesenie IV/4 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   10 

Za:   9 

Proti:   1- Ing. Svetlana Petrovičová 

Zdržal sa:      0    

 

Starosta skonštatoval, že: 
Obecné zastupite stvo Obce Smolenice 

 

A. s ú h l a s í, 
aby Obec Smolenice uzavrela s Róbertom Grofom, narodeným 29. 1. 1978, bydliskom: 

Obrancov mieru 36, Smolenice dohodu o odstúpení od zámennej zmluvy uzavretej 18. 7. 
2014 evidovanej v katastri pod č. V 4326/14, a to od počiatku, pričom účastníci tejto 
zámennej zmluvy sú povinní vydať si navzájom poskytnuté plnenia, 
B. s p l n o m o c ň u j e 

starostu Obce Smolenice na uzavretie dohody o odstúpení od zámennej zmluvy v zmysle 

prijatého uznesenia v bode A, ktorým bolo odstúpenie od zmluvy schválené a na vykonanie 

nevyhnutných opráv chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 
 

                                  

Bod 5 

Správa k záverečnému  účtu  za rok 2014 a Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému 
účtu za rok 2014 
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Starosta  vyzval  Ing. Annu Lošonskú , aby prečítala Správu k záverečnému účtu obce za rok 
2014 . Ing. Lošonská skonštatovala  prebytok  rozpočtového hospodárenia vo výške 142.504,- 
€, ktoré budú presunuté do rezervného fondu. 
Textová príloha zápisnice č. 1. 

 

Následne vyzval kontrolórku obce Ing. Janu Púchlu o prečítanie Stanoviska k záverečnému 
účtu obce.  
Kontrolórka obce mala k záverečnému účtu dve výhrady – OŠK Smolenice (vyúčtovanie 
dotácie za rok 2014, Klaster 1000,- €). 
Stanovisko kontrolórky je textová príloha č. 2.  

Diskusia: 

- Ing. Polák – vrátil sa k Záverečnému účtu roku 2013 , 
- Prof. Ing. Radková PhD. – zúčtovanie položky Klaster. 
 

 

Uznesenie IV/5 

 

Starosta navrhol, aby obecné zastupite stvo: 
 

A.  zobralo na vedomie Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu . 
 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   10 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:      1 – Ing. Polák 

Starosta skonštatoval, že obecné zastupite stvo  berie na vedomie  Stanovisko kontrolórky 
obce k záverečnému účtu za rok 2014. 
    

B. schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami. 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:      0 

Starosta skonštatoval, že obecné zastupite stvo schválilo Záverečný účet  obce za rok 2014  
a celoročné hospodárenie s výhradami.   

 

C.  aby obecné zastupite stvo schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo 
výške 142.504,- € na tvorbu rezervného fondu. 
 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   10 

Za:   10 

Proti:   0 

Zdržal sa:      0 

Starosta skonštatoval, že obecné zastupite stvo schválilo  použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia vo výške 142.504,- € na tvorbu rezervného fondu. 

 

Bod 6 
Rozpočtové opatrenie č. 2 
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Starosta, ako predkladate ,  vyzval  Ing. Annu Lošonskú, aby v jeho mene prečítala 
rozpočtové opatrenia č. 2. 
Textová príloha zápisnice č. 3. 

 

Diskusia: 

- Prof. Ing. Radková PhD: 

- Klub dôchodcov – je použitý správny zákon?, 

  -starosta skonštatoval, že Klub dôchodcov patrí pod obec, 
- nesúhlasí so sumou 2000,- € za vydávanie obecného časopisu – je to vysoká suma, 
- navrhuje dať do rozpočtu na budúci rok položku na nákup kvetov vo výške 2000,- €, 

- revitalizácia Halenár – čo do toho spadá?, 
- navrhuje, aby jednotlivé položky boli vždy presne rozšpecifikované.   
 

Starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtového opatrenia ako ho predniesla Ing. Lošonská. 

 

Uznesenie IV/6 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   10 

Za:    9 

Proti:     0 

Zdržal sa:      Ing. Polák    

    

Starosta skonštatoval, že obecné é zastupite stvo schválilo  Uznesenie IV/6 . 

 

 

Bod 7  

Schválenie prenájmu priestorov strechy kultúrneho domu z dôvodu hodných osobitného 
zreteľa v prospech záujemcu GOLEM TECH, s. r. o. 

 

Spoločnosť GOLEM TECH, s. r. o. v záujme usporiadať svoj vzťah s obcou pri využívaní 
priestorov strechy kultúrneho domu v Smoleniciach na umiestnenie a prevádzkovanie 
zariadení na zabezpečenie dátového prenosu verejnej komunikačnej siete a anténneho 
systému navrhlo obci uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú na 10 rokov. Obec zverejnila 
zámer prenajať nehnute ný majetok obce z dôvodu osobitného zrete a na svojej úradnej tabuli 
dňa 27.5.2015 a vyhovela tak zákonným podmienkam na to, aby tento nájom mohol byť 
schválený ako nájom z dôvodov hodných osobitného zrete a v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Z uvedených 
dôvodov a po konštatovaní, že boli naplnené zákonné predpoklady  navrhol starosta, aby 

obecné zastupite stvo schválilo prenájom priestoru strechy kultúrneho domu s rozmermi 1 x 1 

m záujemcovi o prenájom na dobu určitú, a to na 10 rokov za nájomné vo výške 240,- € ročne 
a prijalo nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupite stvo Obce Smolenice: 

A. s c h v a ľ u j e 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Smolenice, 

a to priestory nachádzajúce sa na vonkajšej časti strechy kultúrneho domu s rozmermi 1 x 1 m 

v nehnute nosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2000 vedeného Okresným úradom Trnava, 
okres Trnava, obec Smolenice pre kat. územie Smolenice ako pozemok parcely registra „C“ s 
parc. č. 781, zastavené plochy  a nádvoria s výmerou 1 140 m² a stavba Kultúrneho domu 
Smolenice súp. č. 286, na ulici SNP 87, ktorý je postavený na pozemku s parc. č. 781 

záujemcovi o prenájom GOLEM TECH, s. r. o. so sídlom Družstevná 21, 919 43  Cífer, 
IČO: 36 251 852, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 
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č. 13808/T, za nájomné 240,- € na rok, pričom nájomný vzťah bude na dobu určitú 10 
rokov od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2025. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že uvedený prenajímaný priestor má slúžiť na 

umiestnenie a prevádzkovanie zariadení na zabezpečenie dátového prenosu verejnej 
komunikačnej siete a anténneho systému, čím sa zvyšuje dostupnosť a výber 
telekomunikačných služieb v obci. 

 

 

B. s p l n o m o c ň u j e 

starostu Obce Smolenice na uzavretie nájomnej zmluvy so záujemcom o prenájom v zmysle 

prijatého uznesenia v bode A, ktorým bol tento nájom schválený a na vykonanie 

nevyhnutných opráv chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 
 

Diskusia: 

- ing. Polák – navrhol do zmluvy zahrnúť aj prípadné náhrady škôd strechy spôsobené pri 
obsluhe a oprave zariadenia,  

- p. Horník – navrhol zvýšiť sumu za prenájom – použiť následne opravu strechy, ktoré sa 
bude musieť urobiť. 
Starosta dal o návrhu na schválenie prenájmu hlasovať. 
 

 

Uznesenie IV/7 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom priestorov strechy kultúrneho domu z dôvodu 
hodných osobitného zrete a v prospech záujemcu GOLEM TECH, s. r. o. 
 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  10 

Za:   9 

Proti:   1 – p. Horník 

Zdržal sa:  0      

 

Uznesenie IV/7 prenájom priestorov strechy kultúrneho domu z dôvodu hodných osobitného 
zrete a v prospech záujemcu GOLEM TECH, s. r. o. bolo schválené. 

  

 

Bod 8 
Stanovenie limitu na nákup osobného motorového vozidla pre účely obce  
 

Starosta požiadal Ing. Svetlanu Petrovičovú, aby predniesla návrh limitu na nákup osobného 
motorového vozidla pre účely obce. Ing. Petrovičová navrhla finančnú čiastku vo výške 
18.000,. €, pretože finančná komisia doporučila na svojom zasadnutí nákup nového vozidla, 
nako ko staré vozidlo je opotrebované a vyžaduje si investovanie do opráv. 
Starosta otvoril diskusiu o predloženom návrhu a vysvetlil, prečo potrebuje obec na svoju 
činnosť nové vozidlo ( sme podhorská obec, pracovné cesty aj mimo obce, ťažné zariadenie 
v prípade, že nie je k dispozícii Multikára, ...). 
 

Diskusia: 

- Prof. Ing. Radková PhD.- navrhla lacnejší automobil ,prípadne došetriť na traktor, 
- p. Horník – je za pôvodne navrhovanú výšku 22.000,-€ a poukázal na nutnosť, že obec by si 
mala ponechať aj staré vozidlo – stavebný úrad, overovanie, ... . 

- Ing. Janiga - (Škoda Rapid) v hodnote 13-18.000,- € ale za podmienky, že staré služobné 
vozidlo sa odpredá,  
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- Ing. Polák – návrh ceny 22.000,-(Škoda YETI), ale za podmienky, že sa staré vozidlo 
odpredá , 
- starosta obce – skonštatoval, že sa dá zvládať chod obce aj pri jednom automobile, zároveň 
navrhol, aby obecné zastupite stvo prijalo rozpočtové opatrenie č. 3 – vytvoriť novú položku 
na nákup auta vo výške ¼ a to 5.500,- € v roku  2015. 

Starosta dal hlasovať postupne : 
 

 

Uznesenie IV/8 

 

A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  limitu na nákup osobného motorového vozidla vo výške 
18.000,- €: 
Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  10 

Za:   4-Petrovičová, Mráz, Janiga, Radková 

Proti:   0 

Zdržal sa:      6-Holkovič, Zárecký, Repa, Lančarič, Polák, Horník  
  

Starosta skonštatoval, že obecné zastupite stvo neschválilo  limit vo výške 18.000,- € na 

nákup osobného motorového vozidla. 

 

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  limitu na nákup osobného motorového vozidla vo výške 
22.000,- €: 
Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  10 

Za:   6 - Holkovič, Zárecký, Repa,Lančarič, Polák, Horník 

Proti:   3 – Radková, Janiga, Mráz 

Zdržal sa:      1 - Petrovičová 

  

Starosta skonštatoval, že obecné zastupite stvo schválilo limit na nákup osobného 
motorového vozidla  vo výške 22.000,- € . 
 

C. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  odpredaj motorového vozidla Škoda Fabia – TT158CM, 

ktoré v súčasnosti vlastní obec Smolenice: 
 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  10 

Za:   8  

Proti:   1 - Horník 

Zdržal sa:      1 - Lančarič 

  

Starosta skonštatoval, že obecné zastupite stvo schválilo odpredaj motorového vozidla Škoda 
Fabia – TT158CM. 

 

D. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 3. rozpočtové opatrenie – nákup automobilu  -  ¼ z ceny 

automobilu, ktorej limit je  22.000,- € a to výšku  5.500,- € v roku  2015. 

 

Výsledky hlasovania:  

Prítomní:  10 

Za:   7 – Holkovič, Zárecký, Repa, Janiga, Lančarič, Polák, Horník  
Proti:   0 

Zdržal sa:      3 – Petrovičová, Mráz, Radková 
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Starosta skonštatoval, že obecné zastupite stvo schválilo 3. rozpočtové opatrenie vo výške 
5.500,- €. 
Príloha č. 4. 
 

  

Bod 9 
Rôzne 

 

Diskusia k bodu 9: 

- Ing. Janiga – dotaz, čo všetko kontroluje auditorka a zároveň navrhol, aby kontrolórka obce 
preverila, či je kontrola auditorky naozaj hĺbková, nie len povrchná. 

 

Starosta ukončil oficiálnu časť zasadnutia a otvoril diskusiu. 

 

Bod 10 
Diskusia 

 

1. p. Hlavatá 

 – vysporiadanie pozemkov pod cestou – p. Horník navrhol, aby sa poslanci vyjadrili, či 
a následne potom ako sa bude kompenzovať, nako ko cestu vlastí VÚC, 

- schody do kaplnky v Smolenickej Novej Vsi – p. Horník- najskôr sa dokončí rekonštrukcia 
sochy sv. Urbana a potom schody, 

- čo s domom smútku v Smolenickej Novej Vsi – p. Horník – nejedná sa o majetok obce, 

pokia  ide o priestory, už rokoval s biskupským úradom, pôjde žiadosť a zároveň aj na 
rozšírenie cintorína v SNV,  

2. p. Zaťková 

– kde sa bude nachádzať zberný dvor,  
- oprava pomníka padlých pri OcÚ -  starosta osloví pamiatkárov, či môžeme robiť zásah 
a oznámi výsledok,  
- ul. Štefana Baniča – rozkopávky znehodnotili cestu, kto ich bude opravovať – p. Horník, 
pod a nového zákona stavebný úrad v obci už nevydáva rozkopávkového povolenia, musia 
byť podtláčky ,  
3. p. Horváth ubomír, p. Soósová, p. Hlavatá,p. Jánošík – občania sa vyjadrovali k stále 
pretrvávajúcim problémom s kanalizáciou – nefunkčná a poruchová,  vyjadrili obavu, že ak sa 
pripoja všetci obyvatelia obce, stav sa ešte zhorší, chcú aby sa až do vyriešenia problémov 
nepripájali ďalšie domácnosti – p. Horník – kanalizácia je majetkom TAVOS-u, ktorý 
budoval kanalizáciu z finančných prostriedkov EÚ a musí teda plniť zmluvné podmienky, 
pris úbil, že starosta napíše list na riadite stvo TAVOS-u, a.s. , zároveň oboznámil 
prítomných o prácach, ktoré vykonáva majite  kanalizácie a mali by viesť k zlepšeniu situácie 
a taktiež o pláne vybudovať čističku odpadových vôd na ul. Na lúkach, čo by pomohlo hlavne 
postihnutým obyvate om v časti SNV,  
4. p. Štibraná Jozefína – znečisťovanie prístupovej cesty-mostu pred jej domom pracovníkmi 
Tavos-u, neohlasujú vopred práce na zariadení a následne znemožňujú odchod z vlastnej 

nehnute nosti ich majite om – p. Horník pris úbil v rámci II. etapy rekonštukcie cesty 
prekrytie celej plochy ,starosta – prediskutuje s vedením TAVOS-u ohlasovanie prác vopred, 
5. p. Soósová – prečo sa neprerokovával Územný plán obce aj v SNV ale len v Smoleniciach,  

6. Hačundová – zábradlie ku schodom k KSD v SNV, 

7. Mária Čeligová – p. Horník – kontrola jej nehnute nosti – poškodzovanie následkom 
prejazdu ťažkých nákladných automobilov, 
8. Machala Viliam – odhŕňanie chodníkov od p.Štibraného po kpt.Nálepku, 
9. p. Vizváry – pochvala pre občanov, ktorí robia zimnú a letnú údržbu v okolí svojich 
rodinných domov,  
10. p. Horník -  oboznámil občanov s ďalším pokračovaním rekonštrukcie – II. etapa cesty 

II./502. 
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Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil verejné zasadnutie.  
 

 

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

Táto zápisnica obsahuje 4 textové prílohy. 

Prezenčná listina je prílohou tejto zápisnice. 
 

           

V Smoleniciach , 11.06.2015 

Zapísala: p. Alena Hirnerová 

                                                                                      

Overovatelia: Radoslav Horník              ............................................ 

 

                      Pavol Zárecký                  ...........................................  

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala 

 

 

 

 

 

                                                                                       Anton Chrvala 

                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 


