
 

 

 
 II. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

 

Miesto: Hasičská zbrojnica Smolenice                                    Dňa:  28.2.2017 

 

Prítomní: 
Starosta obce a 8 poslancov OZ 

Ospravedlnení sú: Pani Radková, pán Holkovič a pán Horník 

Poslanec pán Holkovič sa dostavil k bodu č.3 o 18:05 hod. 

 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala. 

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 8 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia 

 

 

Program zasadnutia: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Schválenie „Rokovacieho poriadku OZ obce Smolenice“ 

5. Schválenie „Štatútu obce Smolenice“ 

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

7. Návrh na realizáciu a umiestnenie pamätnej tabule Š. Jastrabíka 

8. Rôzne 

9.      Diskusia 

 

Nakoľko po zverejnení programu zasadnutia bola doručená od kontrolórky obce  Správa 
o výsledku finančnej kontroly MŠ Lienka, dal starosta hlasovať o zaradení tohto bodu do 

programu zasadnutia. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  8  

Za:                            0 

Proti:                        8 

Zdržal sa:                 0 

 

Doplnenie programu o Správu o výsledku finančnej kontroly MŠ Lienka schválené „nebolo“. 
 

Starosta predložil na schválenie  program zasadnutia v znení ako bol pôvodne predložený. 

 

Uznesenie I/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 28. februára 2017. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  8  

Za:                            8  

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0 

Starosta skonštatoval, že uznesenie II/1 bolo prijaté a program zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva schválený. 
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Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta prečítal zloženie návrhovej komisie: 

 

predseda:      Ing. Svetlana Petrovičová 

           členovia:                        Tibor Lančarič 

          overovateľ zápisnice:     Mgr. Tomáš Mráz 

          zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani A. Hirnerová 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  8  

Za:                            8  

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0 

Uznesenie II/2 

Obecné zastupiteľstvo  
a/volí:  

Návrhovú komisiu v zložení: 
predseda: Ing. Svetlana Petrovičová 

člen:  
Tibor Lančarič 

b/ určuje: 

za overovateľa zápisnice:  Mgr. Tomáš Mráz 

a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smolenice Alena Hirnerová 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie II/2 bolo schválené. 

     

 

Bod 3  

Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 26.1.2017 

 

Tento bod zobrali poslanci na vedomie. 

Starosta konštatoval, že z predchádzajúceho verejného zasadnutia nevzišli žiadne úlohy, 
všetky dotazy boli zodpovedané priamo na zasadnutí. 
 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  9 (prítomný už aj poslanec Holkovič čas 18:05hod.) 

Za:                            9  

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0 

 

 

Uznesenie II/3    

 

Starosta skonštatoval, že poslanci zobrali na vedomie kontrolu plnenia úloh 
z predchádzajúceho VZ OZ zo dňa 26.1. 2017. 
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Bod 4 

Schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Smolenice. 

 

Návrh Rokovacieho poriadku bol odoslaný poslancom emailom 3.10.2016 a posledná 

verzia prekonzultovaná s právnikom bola zaslaná dňa 24.2.2017 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  9 

Za:                            9  

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0   

Uznesenie II/4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce 
Smolenice. Dňom účinnosti tohto poriadku sa zároveň ruší Rokovací poriadok Obecného 
zastupiteľstva obce Smolenice schválený uznesením č. XIII/7 zo dňa 24.6.2008. 
 

Bod 5 

Schválenie ŠTATÚTU OBCE SMOLENICE. 

 

Návrh Štatútu obce Smolenice bol odoslaný poslancom emailom 3.10.2016 a posledná 

verzia prekonzultovaná s právnikom bola zaslaná dňa 24.2.2017 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  9 

Za:                            9  

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0   

 

Uznesenie II/5  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  ŠTATÚT OBCE SMOLENICE. 

Schválením Štatútu obce Smolenice stráca platnosť Štatút obce Smolenice schválený 
uznesením OZ dňa 14.1.2004 

 

 

Bod 6  

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2016 
 

Ing. Jana Púchla predniesla Správu z kontrolnej činnosti za rok 2016. 

- poslanec Janiga sa pýtal, prečo nie je spracovaná kontrola evidencie jázd vozidiel, 
ktorú požadoval od kontrolórky ešte v roku 2016? (kontrolórka konštatovala, že 
kontrolu bude ešte vykonávať) 

- poslanec Polák sa pýtal, kedy bude zmenený výsledok kontroly „odmeny poslancov“ 

(kontrolórka konštatovala, že opätovne otvorila túto kontrolu, kde budú nové zistenia) 
- poslanec Polák opätovne  požadoval zasielanie správ z kontrol, nakoľko ich už 1 rok 

nedostáva 

- poslanec Janiga požadoval skoršie zasielanie materiálov z kontrol od kontrolórky 

- poslankyňa Petrovičová navrhla, aby OZ pripravilo pre kontrolórku úlohu včasného 

zasielania podkladov 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                   9   

Za:                             7  

Proti:                         2 (Polák, Petrovičová) 
Zdržal sa:                  0 
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Uznesenie II/6 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 

z kontrolnej činnosti za rok 2016. 

 

Po hlasovaní ešte poslankyňa Petrovičová podala vysvetlenie prečo hlasovala proti 
(kontrolórka neoznámila, že nestihla vykonať kontrolu do konca roka 2016, ktorú jej zadali 
poslanci). Poslanec Janiga taktiež konštatoval, že kontrolórka si sama určuje, ktorej  kontrole 

dá prednosť. Poslanec Polák požadoval v spolupráci s právnikom preveriť či priorita úloh 
zadaných poslancami je prednejšia pred kontrolnými úlohami z vlastnej iniciatívy 
kontrolórky. 
 

Bod 7 

Návrh na realizáciu a umiestnenie pamätnej tabule Š. Jastrabíka. 

Starosta všetkých oboznámil, že tomto roku si pripomíname 100-té výročia od narodenia 
nášho občana Štefana Jastrabíka. Pán Jastrabík sa narodil v roku 1917 v Chocholnej a zomrel 

v roku 1981 v Smoleniciach. V Smoleniciach pôsobil ako učiteľ v rokoch 1939-1951 

a v rokoch 1960-1977. Pán Jastrabík vyučoval slovenský jazyk, dejepis a zemepis. Do histórie 
sa však zapísal, ako regionálny historik. Uverejnil okolo 100 článkov, historických štúdií a 5 

publikácií. Asi najznámejšia je monografia obce Smolenice, Smolenická jaskyňa Driny, 90-

rokov chémie pod Malými Karpatmi, Z histórie telovýchovy a športu v Smoleniciach 

a Pamätihodnosti Trnavského okresu. Spracované mal taktiež 100 rokov Chemolaku, 
Džbánkárstvo v Smoleniciach a okolí, 100 rokov od narodenia Š. Baniča, Cirkevné dejiny 
Smoleníc a ešte niekoľko alších publikácií. Bol to práve pán Jastrabík, ktorý doma v obci 

zviditeľnil nášho najznámejšieho rodáka Štefana Baniča. Pán Jastrabík neúnavne bojoval za 
vytvorenie múzea v obci, čo sa mu nakoniec v spolupráci s obcou aj podarilo. Je ešte veľa 
vecí, ktoré by sa dali o Štefanovi Jastrabíkovi napísať. Pri tejto príležitosti by bolo pekné, 
keby sme si práve výročie 100 rokov od narodenia Š. Jastrabíka pripomenuli malou 
spomienkou s osadením pamätnej tabule tomuto významnému človeku v našej obci, ktorý 

sprístupnil pre alšie generácie veľa historických informácií z minulosti. 

Nakoľko táto činnosť bude súvisieť aj s nákladmi, s ktorými rozpočet obce nerátal, starosta 

vyzval poslancov, aby sa k uvedenej téme vyjadrili. 

- Návrhy na umiestnenie pamätnej tabule sú Múzeum Molpír, budova OcÚ, ZŠ s MŠ, 
dom kde žil Š. Jastrabík, (poslanci navrhli, aby sme otvorili diskusiu aj pre občanov na 
obecnej stránke a na stránke facebooku, kde má obec taktiež svoju stránku. Predbežné 
náklady na vyhotovenie tabule aj s vedľajšími nákladmi na slávnostné odhalenie budú 
1000 EUR. 

 

Poslanci zobrali na vedomie informáciu o pamätnej tabule Š. Jastrabíka 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:                  9 

Za:                            9  

Proti:                        0 

Zdržal sa:                 0 

 

Uznesenie II/7 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice berie na vedomie realizáciu a umiestnenie pamätnej 
tabule Š. Jastrabíka v obci Smolenice s predbežnými nákladmi do 1000 EUR. 
 

 

Bod 8      Rôzne  

 

Starosta informoval, že Slovak Telekom plánuje na Ulici Na lúkach o výstavbe zemného 
vedenia a o pokračovaní prípravných prác o vybudovaní elektrických prípojok  Na lúkach. 
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Bod 9 

Diskusia 

 

- Pán Vizváry sa pýtal kontrolórky obce na výsledky kontrol TJ (OŠK) a SMŠ Lienka. 

alej chcel vedieť aký je dlh SMŠ? (Dlh je ku dňu 23.2.2017 10.992,39 EUR) 
- Starosta po akoval OZ Neštišané za akciu Fašiangy 2017, ktorú zorganizovali v obci 
- Pán Jurovatý pripomenul, že pán Jastrabík bol zaslúžilým členom DHZ, založil 3. 

Dychovú hudbu v Smoleniciach. Zároveň prisľúbil s pomocou hasičov pri organizácii 
odhalenia pamätnej tabule. 

- Poslanec Zárecký sa informoval, či niekto nevie o starej pamätnej tabuli letcovi 
Devanovi z našej obce. 

- Zároveň poslanec Zárecký upozornil, že v obci si občania rozmiestnili pri svojich 
domoch kamene, ktoré sú v nebezpečnej blízkosti ciest. 

- Starosta informoval o dokončovacích prácach na odvodnení Ulice Š. Baniča 
a pokračovaní prác na parkovisku pri cintoríne v SNV. 

- Pán Volner sa informoval, kedy sa začne s rekonštrukciou 2. Etapy cesty II/502. 

Posledná informácia bola po skončení zimnej údržby. 
- Pani Hečková sa pýtala na informáciu ohľadne projektu budovy OcÚ. Starosta 

konštatoval, že výzva zatiaľ nebola vyhodnotená. 
 

 

Starosta po akoval prítomným za účasť, poprial pekný zvyšok dňa a ukončil Verejné 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 

Zvukový záznam z VZ OZ je uložený na webovej stránke obce Smolenice, ako príloha tejto 
zápisnice. 
Táto zápisnica má 5 textových strán. 
Prezenčné listiny sú prílohou, uložené na OcÚ. 
Príloha:  

- Rokovací poriadok OZ obce Smolenice 

- Štatút obce Smolenice 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Anton Chrvala v.r. 

                                                                                                                  starosta obce 

 

V Smoleniciach 28.2.2017 

 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Mgr. Tomáš Mráz 

 

 

 

Zvukový záznam vyhotovil Anton Chrvala 

 


