
 

 

 

Zápisnica  
z II. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 12.02.2015  

 

Miesto: KD v Smoleniciach                                                   Dňa:  12.02.2015 

 

Prítomní: 
              Starosta obce  a 9   poslancov  obecného zastupiteľstva 

              Ospravedlnení poslanci:  Radoslav Horník 

                                                      Ing. Peter Janiga  

 

 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.            

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 9 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 

 

            Program zasadnutia: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 50/2014 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 

4. Prerokovanie návrhu VZN o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov škôl a školských zariadení 

5. Schválenie nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitého zreteľa 
v prospech záujemcu SMŠ Lienka 

6. Schválenie členov pracovných komisií 
7. Schválenie členov Rady školy 

8. Rozpis plánu verejných zasadnutí OZ na rok 2015 

 

Starosta doplnil ešte nasledujúce body na základe požiadaviek. 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015    

10. Výsledky kontrol a Správa z kontrolnej činnosti za rok 2014 

11. Žiadosť Ing. Svetlany Petrovičovej vykonávať mandát poslankyne obecného 
zastupiteľstva bezplatne do 31.12.2015 

12. Rozpočtové  opatrenie – presun prostriedkov vo výške 32.242 € z položky Investičné 
akcie roku 2015 (nerozdelené) do položky 716 000 OZ Naše Smolenice – Revitalizácia 
hradiska Molpír – 10%-ná spoluúčasť obce 

13. Rôzne 

14. Diskusia  
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Ing. Polák nesúhlasil: 
- aby boli zaradené body 9. a 10.do programu – neskoro doručené,  

- bod 11. navrhol presunúť do rôzneho.  
 

Starosta dal hlasovať o zmene – vyradení uvedených bodov z programu. 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:     9  

Za:     1 – Ing. Polák 

Proti:    8 

Zdržal sa:  0      

 

Starosta konštatoval, že body 9. a 10. zostanú zaradené v programe a bod 11. sa presunie do 

rôzneho. 
 

 
Bod 1. 

Schválenie programu  
 

Uznesenie II/1 

 
    Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach   

s c h v a ľ u j e upravený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach 

v nasledovnom znení: 
 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 50/2014 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 

4. Prerokovanie návrhu VZN o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov škôl a školských zariadení 

5. Schválenie nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitého zreteľa 
v prospech záujemcu SMŠ Lienka 

6. Schválenie členov pracovných komisií 
7. Schválenie členov Rady školy 

8. Rozpis plánu verejných zasadnutí OZ na rok 2015 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015    

10. Výsledky kontrol a Správa z kontrolnej činnosti za rok 2014 

11. Rozpočtové  opatrenie – presun prostriedkov vo výške 32.242 € z položky Investičné 
akcie roku 2015 (nerozdelené) do položky 716 000 OZ Naše Smolenice – Revitalizácia 
hradiska  Molpír – 10%-ná spoluúčasť obce 

12. Rôzne 

13. Diskusia  
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Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   9 

Za:    8 

Proti:    1 – Ing. Polák 

Zdržal sa:  0      

   

 

 

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

 

 

 

Bod 2.  
Voľba návrhovej komisie 

Starosta predložil návrhovú komisiu v zložení: 
 

predseda:       Ing. Ondrej Repa 

           členovia:                        Ing. Peter Križan, Michal Holkovič 

          overovatelia zápisnice:  Mgr.Tomáš Mráz, Ing. Svetlana Petrovičová 

          zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach  Alena Hirnerová 

 

 Uznesenie II/2 

 
    Obecné zastupiteľstvo   
a/volí :  
             

            Návrhovú komisiu v zložení: 
Predseda:  Ing. Ondrej Repa 

Členovia:                  Ing. Peter Križan, Michal Holkovič 

 

b/ určuje: 

 

            za overovateľov zápisnice:  Mgr.Tomáš Mráz, Ing. Svetlana Petrovičová 

  

a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach  Alenu Hirnerovú 

 

 

 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:        9 

Za:        9  

Proti:       0 

Zdržal sa:     0   

  

 

Uznesenie II/2 bolo schválené. 
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Bod 3 

Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 50/2014 o výške mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 
 

 

Starosta obce informoval poslancov, že obci Smolenice bol dňa 21. 1. 2015 doručený protest 
prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce Smolenice č. 50/2014 o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení, ktoré bolo 
schválené obecným zastupiteľstvom Obce Smolenice 13. 11. 2014 a ktoré nadobudlo 
účinnosť pätnásty deň od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. Okresný prokurátor navrhuje 
pre nezákonnosť zrušiť § 4 ods. 2 písm. c) predmetného nariadenia. 
 

Starosta obce informoval poslancov, že po posúdení protestu prokurátora a po porade 

s právnym zástupcom obce dospel k názoru, že protestu prokurátora je potrebné 
v predmetnom rozsahu vyhovieť, a preto prijal opatrenia, aby ešte na tomto zasadnutí 
zastupiteľstvo VZN č. 50/2014 nahradilo všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý 
bude v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prokurátor vytýka obci 
skutočnosť, že v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. obci neprináleží právomoc prijímať v danej 

oblasti všeobecne záväzné nariadenie, keďže nie je zriaďovateľom SMŠ Lienka, a to 

s poukazom najmä na ustanovenie § 140, § 141, prípadne iné ustanovenia zákona č. 245/2008 
Z. z. 

 

Starosta obce navrhol poslancom, aby zobrali na vedomie nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie II/3 

 

Obecné zastupiteľstvo  
 

a/ berie na vedomie: 

- protest prokurátora zn. Pd 253/2207-6 zo 14. 1. 2015 doručený Obci Smolenice 21. 1. 2015 

proti všeobecne záväznému nariadeniu Obce Smolenice č. 50/2014 o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení, ktoré bolo schválené 
obecným zastupiteľstvom Obce Smolenice 13. 11. 2014 a ktoré nadobudlo účinnosť 15. deň od 
vyvesenia a rozhodlo sa predmetnému protestu prokurátora v celom rozsahu vyhovieť. 
 

b/ukladá: 

- starostovi obce, aby na Okresnú prokuratúru Trnava k sp. zn. Pd 253/14/2207 - 6 zabezpečil 
doručenie odpisu zápisnice z  rokovania obecného zastupiteľstva spolu s výpisom z prijatých 
uznesení, ktoré sa týkajú prerokovania protestu prokurátora obecným zastupiteľstvom Obce 
Smolenice. 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:                     9 

Berie na vedomie:         9  

Proti:                     0  

Zdržal sa:                   0  

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie II/3 - Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 
50/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských 
zariadení bolo zobraté na vedomie. 
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Bod 4 

Prerokovanie návrhu VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
škôl a školských zariadení 
 

Starosta obce predložil  návrh všeobecného záväzného nariadenia o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení, a to z dôvodu, že VZN č. 50/2014 
z 13. 11. 2014 napadol protestom prokurátor. Keďže obecné zastupiteľstvo vzalo protest 
prokurátora na vedomie a rozhodlo sa protestu prokurátora vyhovieť, predložený návrh 
všeobecne záväzného nariadenia je v súlade s protestom prokurátora, čiže sa netýka detí 
navštevujúcich SMŠ Lienka. 
 

Starosta skonštatoval, že boli splnené zákonné predpoklady na prijatie príslušného návrhu 
VZN v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, čiže návrh VZN, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejnila obec jeho 

vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva 
o návrhu nariadenia, t. j. dňa 26.01.2015. Návrh nariadenia sa zverejnil aj na internetovej 

adrese obce . 

 

Starosta zároveň informoval, že v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť 
desaťdňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku 
k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom 
úrade. V uvedenej lehote ani po jej uplynutí neboli obecnému úradu doručené nijaké 
pripomienky k predmetnému návrhu nariadenia.  
 

Starosta navrhol,  aby obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 53/2015, ktoré ruší a nahrádza 
VZN č.50/2014 zo dňa 13.11.2014 v upravenom znení tak, ako bolo uverejnené dňa 
26.01.2015. 

 

 

Uznesenie II/4 
 

Obecné zastupiteľstvo  
 

 s c h v a ľ u j e 

- VZN č. 53/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočné úhrady výdavkov škôl a 
školských zariadení. 
 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:    9 

Za:    9 

Proti:   0 

Zdržal sa:      0    

 

Uznesenie II/4 bolo schválené. 
 

                                  

Bod 5 

Schválenie nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodných osobitného zreteľa 
v prospech záujemcu SMŠ Lienka. 
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Starosta informoval zastupiteľstvo, že SMŠ Lienke sa končí 28. 2. 2015 nájomný vzťah na 
priestory, ktoré užíva a ktoré sú vo vlastníctve obce. Z uvedeného dôvodu je potrebné 
nájomný vzťah obnoviť na ďalší rok. Obec zverejnila zámer prenajať nehnuteľný majetok 
obce z dôvodu osobitného zreteľa na svojej úradnej tabuli dňa 27.0.12015 a vyhovela tak 

zákonným podmienkam na to, aby tento nájom mohol byť schválený ako nájom z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa 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. 

Diskusia k bodu 5: 

- Prof. Ing. Radková PhD. – či majú aj lekári rovnaký nájom ako SMŠ Lienka, prečo nájom                       
len na jeden rok – starosta vysvetlil, že to vyplýva zo zmluvy o prenájme a predĺženie  
prenájmu  bolo podmienené splácaním dlhu SMŠ Lienky,   
                                           - navrhla prenájom do konca šk. roku 2015-2016,    

- Ing. Polák – skonštatoval, že nájom 1000,. € je v podstate len symbolický a je to vlastne 

nepriama dotácia SMŠ obcou,  
                     - navrhol vyčísliť rozdiel v nájme – skrytá dotácia, 

                     - je proti tomu, aby boli deti umiestnené v uvedenom objekte, pretože je 
postavený z materiálov, ktoré škodia zdraviu (azbest), bolo by vhodné nájsť pre SMŠ iné 
priestory,  

- JUDr. Greif Radovčičová – upresnila, že zápis detí do materskej školy môže prebehnúť 

v rámci celého školského roku. 

Na návrh poslancov dal starosta odhlasovať uznesenie so zmenou doby nájmu, a to od 

01.03.2015  do 31.8.2016. Skonštatoval spolu s poslancami, že v prípade ak si bude SMŠ 
Lienka naďalej plniť svoje záväzky (splátkový kalendár, mesačné platby) nevidia problém 
v tom, aby bola zmluva predĺžená aj v budúcnosti.    
                                                    

Na návrh poslancov dal starosta odhlasovať uznesenie so zmenou doby nájmu, a to od 

01.03.2015  do 31.8.2016. Skonštatoval spolu s poslancami, že v prípade ak si bude SMŠ 
Lienka naďalej plniť svoje záväzky (splátkový kalendár, mesačné platby) nevidia problém 
v tom, aby bola zmluva predĺžená aj v budúcnosti.    
                                                    

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne pani Libuše Radkovej o predĺžení nájmu do 
31.8.2016 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:   9 

Za:   8 

Proti:            0 

Zdržal sa:     1  Ing. Polák   
 

Uznesenie II/5 

 

Obecné zastupiteľstvo  
 

a/ schvaľuje: 
- 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 nebytových priestorov vstupnej časti na prízemí a nebytové priestory na prvom poschodí 
s celkovou rozlohou 375 m² v zadnej časti nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2000 

vedeného Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice pre kat. územie 
Smolenice ako stavba Materskej školy súp. č. 284, postavenej na pozemku s parc. č. 793/2, na 

ulici SNP 97 záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice, so 
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sídlom SNP 97, Smolenice, IČO: 36 079 821, za nájomné 1 000,- € na rok, pričom 
nájomný vzťah bude na dobu určitú  od 1. 3. 2015 do 31. 08. 2016. 

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že záujemca o prenájom prevádzkuje školské 
zariadenie. 

 

 

b/ splnomocňuje: 
starostu Obce Smolenice na uzavretie nájomnej zmluvy so SMŠ Lienka v zmysle prijatého 
uznesenia v bode A, ktorým bol tento nájom schválený a na vykonanie nevyhnutných opráv 
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 
 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  9 

Za:   8 

Proti:  1- Ing.Polák – je proti tomu z dôvodu, že stavba je postavená zo škodlivých materiálov  
Zdržal sa:  0   

  

 

Uznesenie II/5 bolo schválené. 
                             

 

 

Bod 6 

Schválenie členov pracovných komisií pri OZ Smolenice 

 

Starosta prečítal nasledovný návrh členov pracovných komisií : 
 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov 

Predseda: Ing. Peter Janiga 

Členovia: Radoslav Horník, Tibor Lančarič 

Komisia finančná 

Predseda: Ing. Peter Križan, podpredseda: Ing. Svetlana Petrovičová 

Členovia: Prof. Ing. Libuša Radková PhD, Ing. Branislav Lengyel, Ing. Edita Štibraná 
Komisia výstavby 

Predseda: Radoslav Horník, podpredseda: Ing. Ondrej Repa 

Členovia: Ing. Koloman Klement, Ing. Viliam Kormúth, Jozef Vavro, Július Koncsek, Mgr. 
Johana Škodáčková, Ing. Dagmar Pekarovičová, František Dobrovodský, Martin 
Bednarovský 

Komisia bytová 

Predseda: Michal Holkovič, podpredseda: Tibor Lančarič 

Členovia: Mgr. T. Mráz 

Komisia kultúry a športu 

Predseda: Mgr. Tomáš Mráz, podpredseda Michal Holkovič   
Členovia: Hilda Boháčková, Viliam Machala, Daniel Mruškovič, Pavol Zárecký, Mária 
Klementovičová, Ing. Ondrej Repa, Jana Holomková, Oľga Augustínová, Klaudia 

Holkovičová, Mgr. Art. Filip Horník, Jozef Štrbka, Radoslav Janurík, Braňo Rožič, Ivan 
Labuda, Ladislav Huňady 

Komisia obchodu a cestovného ruchu 

Predseda: Pavol Zárecký, podpredseda Ing. Peter Križan 

Členovia: Radko Mráz, Michal Holkovič, Július Holkovič, Mgr. Pavol Kudláč, Mgr. Andrej 
Lančarič, Ing. Eva Hájičková 

Komisia školstva, zdravotníctva a soc. vecí 
Predseda: Prof. Ing. Libuša Radková PhD., podpredseda Ing. Svetlana Petrovičová 



Strana 8 z 14 
 

Členovia: Ing. Peter Janiga, PhD. Terézia Drdúlová, Pavol Hájiček, Tomáš Fančovič, Mgr. 

Kamila Štrbková 

Komisia verejného poriadku a bezpečnosti 
Predseda: Tibor Lančarič, podpredseda: Mgr. Tomáš Mráz 

Členovia: Branislav Bekeš, Marián Benedikovič, Andrej Lančarič, Rastislav Študenc 

Komisia pre územný plán obce Smolenice 

Predseda: R. Horník 

Členovia: Ing. B. Lengyel, Ing. O. Repa 

 

Ing. Lengyel upozornil, že v zozname členov Komisie pre územný plán obce Smolenice 
chýba jeden člen – Ing. Robert Gombár – podieľal sa od začiatku.  

Starosta dal hlasovať, aby boli schválení členovia pracovných komisií pri OZ Smolenice 

podľa predneseného návrhu doplneného o Ing. Gombára v Komisii územného plánu obce 
Smolenice.  

 

 

Uznesenie II/6 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnený návrh členov komisií pri OZ Smolenice. 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:      0    

  

 

Uznesenie II/6 bolo schválené. 
 

 

Bod 7 
Schválenie členov Rady školy 

 

Starosta prečítal nasledovný návrh členov Rady školy: 
- Ing. Ondrej Repa 

  Mgr. Tomáš Mráz 

  Ing. Juraj Schindler 

Ing. Hoblíková upozornila, že Rada školy by mala mať štyroch členov. 
Starosta dal hlasovať, aby boli schválení členovia Rady školy podľa predneseného návrhu 

doplneného o Prof. Ing. Libušu Radkovú.  

 

Uznesenie II/7 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov Rady školy doplnených o Prof. Ing. Libušu 
Radkovú.  
 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0      
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Uznesenie II/7 bolo schválené. 
  

 

Bod 8 
Rozpis plánu zasadnutí poslancov OZ na rok 2015 

 

Starosta obce predniesol pre zlepšenie informovanosti občanov nasledovný rozpis zasadnutí 
poslancov OZ na rok 2015: 

2. riadne VZ OZ   12.02.2015 

3. riadne VZ OZ     9.04.2015 

4. riadne VZ OZ   11.06.2015 

5. riadne VZ OZ   13.08.2015  

6. riadne VZ OZ   15.10.2015   

7. riadne VZ OZ   10.12.2015  

Starosta dal hlasovať, aby bol tento bod zobratý na vedomie . 
 

 

Uznesenie II/8 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpis plánu zasadnutí poslancov OZ na rok 2015. 
 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:      0    

Uznesenie II/8 bolo zobraté na vedomie. 
 

  

Bod 9 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

 

Starosta vyzval,   Ing. Janu Púchlu, kontrolórku obce, aby prečítala Návrh plánu kontrolnej 
činnosti na I. polrok 2015. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice. 
 

Diskusia k bodu 9: 

- Ing. Polák – opätovne zdôraznil, že je proti prerokovaniu bodu 9, dostal neskoro materiál 
a nemohol ho naštudovať, a pretože kontrolórka si nesplnila svoje povinnosti – prenesené 3 
úlohy , bola požiadaná listom z 03/2014 na opätovné predloženie, na čo nereagovala, 
- zadané kontroly – výsledky v r. 2014 boli  vypracované nedostatočne, prípadne nesplnené, 
podozrenie – finančné operácie, si prekontroloval sám, nepotvrdilo sa,  
- úlohy, plán kontrol na I. polrok je nekonkrétny , 
- Ing. Púchla – nesúhlasila, že bola požiadaná v 03/2014 ale až Uznesením zo dňa 
30.06.2014 (nevedeli sa dohodnúť poslanci) 
- neurčili poslanci priority, tak ich zaradila do poradia, 

- úlohy nemôže splniť ak nie sú konkrétne a sú protizákonne, poslanci ju môžu požiadať 
formou uznesenia,  

- Prof. Ing.  Radková mala otázku, či vie Ing. Púchla, že SMŠ Lienka ju chce požiadať 
o vypracovanie hĺbkovej kontroly na II. polrok 2015, kontrolórka si musí preveriť, 
skonzultovať, či to môže urobiť 

- požiadavka  bude znovu prerokovaná na nasledujúcom pracovnom zasadnutí, 
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- Ing. Križan doporučil do budúcnosti konkretizovať jednotlivé požiadavky na kontrolu zo 
strany zastupiteľstva. Navrhol vypustiť z plánu kontrolnej činnosti bod 1 A,B,C pretože ide 
o úlohy z roku 2013, a kapacitu kontrolóra potrebujeme na aktuálne úlohy. 
  

Starosta dal hlasovať o tom, aby bol Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
schválený s vypustením bodu 1 A,B,C.  
 

 

Uznesenie II/9 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015. 
 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  9 

Za:   8 

Proti:   1 – Ing.Polák 

Zdržal sa:      0       

 

Uznesenie II/9 bolo schválené. 
 

 

 

Bod 10 
Výsledky z kontrol a Správa z kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

Starosta vyzval,   Ing. Janu Púchlu, kontrolórku obce, aby prečítala výsledky z kontrol 

a Správu z kontrolnej činnosti za rok 2014. 
Výsledky z kontrol a Správa z kontrlnej činnosti za rok 2014 sú prílohou zápisnice. 
 

Diskusia k bodu 10 

- Ing. Polák – nedoporučuje prijať na vedomie, 

- žiadosť Centra voľného času o príspevok – netreba o tom znovu hlasovať, dohodli sa už 
v minulosti na zasadnutí OZ, že ak si centrum podá žiadosť, bude jej vyhovené (ak bude 
oprávnená), 
- nesúhlasí, že bolo porušených až 5 zákonov pri rekonštrukcii jedálne ZŠ Smolenice 
a nesúhlasil ani s výsledkom kontroly, 
- záverečný účet – posunulo sa schvaľovanie - kontrolórka nevypracovala stanovisko, neprišlo 
k porušeniu , záverečný účet bol v poriadku a bezozmien, dodržaná doba (vyvesenie) 
- Ing. Púchla – záverečný účet  - splnila si svoje povinnosti,  

- kontroluje procesné chyby, 
- za porušenie považuje, že nebol záverečný účet znovu vyvesený (po jeho opätovnom 
predložení ), 
- Ing. Petrovičová – odporúča odstrániť a prerokovať nedostatky na pracovných zasadnutiach 

a zasadnutiach komisií, 
- Prof. Ing. Radková – po konzultácii s právnikom – záverečný účet bol v poriadku , 

- Ing. Križan  - navrhol, aby sa všetkými spornými bodmi zaoberalo obecné zastupiteľstvo 
a vydalo k tomu stanovisko, 

- Ing. Lengyel – skonštatoval, že OZ nesmie neschváliť záverečný účet obce, ale môže ho 
schváliť s výhradami. 
  

Starosta dal hlasovať o tom, aby boli výsledky z kontrol a Správa z kontrolnej činnosti za rok 

2014 zobraté na vedomie.  
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Uznesenie II/10 

 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  9 

Za:   2 – Holkovič, Ing.Križan  
Proti:   1 – Ing.Polák 

Zdržal sa:  6 – Prof.Ing. Radková, Ing.Petrovičová, Ing. Repa, Zárecký, Mgr. Mráz       
  

 

Uznesenie II/10 nebolo zobraté na vedomie. 
 

 

 

 

Bod 11 
Rozpočtové  opatrenie – presun prostriedkov vo výške 32.242 € z položky Invetičné akcie 
roku 2015 (nerozdelené) do položky 716 000 OZ Naše Smolenice – Molpír – 10%-ná 
spoluúčasť obce 

 
Pán Birošík za OZ Naše Smolenice informoval, že OZ Naše Smolenice bola schválená čiastka  
290.217,- € čo činí 90% z celkových nákladov 322.463,- € na projekt Revitalizácie hradiska 
Molpír. Zmluva by mala byť podpísaná 25.2.2015. Rozsah realizácie revitalizácie bol 
upravený podľa výšky aktuálnej dotácie a podľa štúdie z roku 2014, je tu zahrnuté aj 
vybudovanie parkoviska pred kostolom  v Smoleniciach vo výške 20%, revitalizáciu  budú 
robiť odborníci z oblasti archeológie, OZ bude nápomocné a bude robiť dohľad.  
S predpokladanou realizáciou projektu sa začne v I. – II. štvrťroku 2015 a v tej dobe bude 

potrebné, aby finančné prostriedky boli prevedené na účte OZ Naše Smolenice. 
 

Obec by  mala zo svojich prostriedkov vyčleniť 10%-nú spoluúčasť vo výške 32.242,-€  pre 
OZ Naše Smolenice na projekte Revitalizácie hradiska Molpír. 
 

Diskusia k bodu 11: 

 

- Ing. Polák – podpisové vzory – kolektívne (starosta, zástupca OZ ), 
                    - dodržať podmienky ako pri predošlej zmluve, 
                    - v účtovníctve obce – viesť ako osobitnú položku investícií. 
 

Uznesenie II/11 

 

Obecné zastupiteľstvo  
 

a/ schvaľuje: 
rozpočtové opatrenie, a to presun prostriedkov vo výške 32.242 € z položky Invetičné akcie 
roku 2015 (nerozdelené) do položky 716 000 OZ Naše Smolenice – Molpír ako 10%-ná 
spoluúčasť obce, 

b/ poveruje starostu obce  Smolenice na uzavretie nájomnej zmluvy s Občianskym 

združením Naše Smolenice a na vykonanie nevyhnutných opráv chýb vzniknutých pri 
prepisovaní a výpočtoch, v nájomnej zmluve budú opravené údaje o výške príspevku na sumu 
32.242,- € a  ostatné náležitosti. 
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Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:      0     

 

Uznesenie II/11 bolo prijaté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 12 
Rôzne 

 

1.Žiadosť Ing. Svetlany Petrovičovej vykonávať mandát poslankyne obecného 
zastupiteľstva bezplatne do 31.12.2015 

 

Dňa 11.2.2015 doručila Ing. Petrovičová žiadosť vykonávať mandát poslankyne OZ bezplatne 
do 31.12.2015 . 

Tento bod sa berie na vedomie 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť poslankyne p. Ing. Svetlany Petrovičovej 
vykonávať mandát bezplatne do 31.12.2015. 
 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:      0     

2.  

Ing. Polák  
- zaujať stanovisko – kláštor – domov pre dôchodcov prípadne denný stacionár, 
- rozostavaný hotel – získať do majetku obce, v prípade požiadať o úver , 
Ing. Petrovičová 

- navrhla radšej v prípade zabezpečenia opatery dôchodcov v obci uvažovať skôr nad 
výstavbou nového menšieho objektu pre domov dôchodcov/stacionár, ako investovať do kúpy 
kláštora – menšia investícia, 
- diskutovať o alternatívach (Komisia školstva, zdravotníctva a soc. vecí), 
- Prof. Ing. Radková – Komunitný plán – budú sa ním zaoberať na komisii, rozoberať 
a skúmať potreby do hĺbky( dôchodci – napr. dotazníky do domácností o potrebe opatery do 

budúcnosti v rozsahu 2-3 rokov ) osobne sa zaručila za vypracovanie plánu, 

- upozornila, že vláda podporuje programy na zabezpečenie pre chorých a starých 
občanov(stacionár) vypracovať projekt, termín je stanovený cca na 09/2015 a opatrovateľská 
služba – termín do 12/2015 – momentálne vláda podporuje len menšie projekty, takže na 
kúpu kláštora by sme nedostali finančné prostriedky, 
- Ing. Križan – upozornil tiež na výzvy – termín 07-08/2015 a upozornil aj na spoluúčasť 
obce (5%) . 
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Bod 13 
Dikusia 

 

- p. Krnáč  - navrhol, aby sa stanovil spôsob informovania, kedy a aký bude program na 
verejnom zasadnutí min. 2 týždne vopred, aby sa mohli pripraviť aj občania, nielen formou 
nástenky, ale aj na webovej stránke , súčasťou verejného by mal byť aj zvukový záznam z 
predošlého VZ, navrhuje rozmýšľať aj nad iným spôsobom riadenia našej obce, mal výhradu 

voči tomu, že sa občania nemôžu vyjadriť v rámci programu k jednotlivým bodom (starosta 
citoval Zákon č. 369 o obecnom zriadení), vyvesovanie pozvánky a programu verejných 
zasadnutí obec dodržuje  v rámci zákona o obecnom zriadení na úradnej tabuli a na webovej 

stránke obce www.smolenice.com  a nad rámec zákona prikladá zvukový záznam zo 
zasadnutia ako prílohu zápisnice už vyše roka taktiež na webovej stránke, konštatoval starosta 
obce. 

- p. Denkócy – pre lepší priamy kontakt občanov s poslancami navrhuje uverejniť ich mailové 
adresy – p. starosta skonštatoval, že to má v pláne a prisľúbil uverejnenie, bolo by vhodné,aby 
poslanci investičné zámery prerokovali na pracovnom zasadnutí a občanov len informovali, 
- p. Vizváry – reagoval na vystúpenie Ing. Poláka – keďže nehlasoval za program, či sa môže 
vyjadrovať k jeho jednotlivým bodom (Ing. Polák – dodržal svoje povinnosti) , vzdal sa 
v minulosti predsedu fin. komisie – má odvtedy stále pripomienky (Ing. Polák – videl riziko – 

200.000,- € to bol dôvod, lebo nedostal potrebné informácie), ako si predstavuje odkup 

kláštora, keď predtým nechcel úver, a teraz ho chce (Ing.Polák – treba zvážiť úver, ale 
rozumne, ak obec chce niečo mať, musí sa aj zadĺžiť, ale za prijateľných podmienok, 

uvažoval aj o možnosti pri príležitosti posledného referenda urobiť aj referendum, aby sa 
občania obce mohli vyjadriť k tomu, či súhlasia, aby obec zobrala úver – napr. pri revitalizácii 
obce), p. Vizváry navrhol radšej zveľaďovať majetok, ktorý obec má a nekupovať nový,    
- p. Gajdová – prečo nebol v demografickej správe uvedený počet dôchodcov (starosta to 
preverí), Klub dôchodcov si zobrala obec „pod krídla“, na  dôchodcov nad 62 rokov dostáva 
obec na viac finančné prostriedky, chcela by informáciu o tom, koľko činí táto čiastka, ako sa 
s ňou bude nakladať, upozornila, že táto dotácia by mala byť zahrnutá v rozpočte (starosta 
preverí), uvedenú informáciu žiadala už minulý rok,  upozornila, že za dôchodcov nie je nikto 
členom Komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí – mali by mať zástupcu,  
skonštatovala, že je nedôstojné , aby dôchodci v dotazníku vyjadrovali, kedy budú potrebovať 
sociálnu pomoc – stacionár, domov dôchodcov, reagovala najmä na časové rozpätie 2-3 

rokov, to nikto objektívne nevie povedať,  

- p. Jakub Radek  - vyjadril podporu kontrolórke obce za jej prácu,  
- p. Hoblíková R. – cesta a priestory pred zdravotným strediskom – zimná údržba, 
- starosta – zhodnotil zimnú údržbu v obci a ukončil diskusiu.  
 

 

 

 

Predseda návrhovej komisie p. Ing. Ondrej Repa predniesol uznesenia z  II. verejného 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva . 
 

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) . 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 a výsledky kontrol a Správa z kontrolnej 

činnosti sú prílohou tejto zápisnice.   
 

           

http://www.smolenice.com/
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V Smoleniciach , 16.02.2015 

Zapísala: p. Alena Hirnerová 

                                                                                      

Overovatelia: Mgr. Tomáš Mráz              ............................................ 
                      Ing. Svetlana Petrovičová   ...........................................  
 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala 

 

 

 

                                                                                       Anton Chrvala 

                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 


