
 

Zápisnica 
z XXVI. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

zo dňa 30.6.2014 

 

Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach                                                         Dňa:  30.6.2014 

 

Prítomní: 
Starostka obce a   9  poslancov  obecného zastupiteľstva 

Ospravedlnení: 2 poslanci: p. Horník, Ing. Janiga 

 

Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce  Pavlína Hornáčková.  
 

Program zasadnutia: 

 

1. Vo ba návrhovej komisie 

2. Záverečný účet obce Smolenice za r. 2013 

3. Nájomné byty – Dodatok k zmluve 

4. Miroslav Cibulka, zmena názvu firmy z fyzickej osoby na právnickú osobu. 

 

Bod 1. Otvorenie a program mimoriadneho zasadnutia 
Starostka otvorila zasadnutie Obecného zastupite stva v Smoleniciach, skonštatovala, že je 
prítomných 9 poslancov, a teda Obecné zastupite stvo je uznášaniaschopné. Oboznámila 
prítomných s programom zasadnutia. Návrhy na zmenu programu v súlade s ust. § 12 ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podali dve 
poslankyne Obecného zastupite stva - poslankyňa prof. Ing. Libuša Radková a poslankyňa p. 
Hilda Boháčková.  

 
Návrhy zmien a doplnenia programu: 

Predložené poslankyňou prof. Ing. Radkovou, PhD.-  

Navrhuje nové 4 body programu:  
1. pred bod 2 Záverečný účet za rok 2013 zaradiť nový bod Nahradenie a doplnenie 

textu Záverečného účtu za rok 2013, 

- za bod 3 doplniť body:  

2. Plat starostky obce - oprava uznesenia č. XXV/19 zo dňa 24.06.2014, 
3. Výhrady k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 

2014 

4. Návrh na písomné upozornenie hlavnej kontrolórky  pre opakované zanedbávanie 
povinností vyplývajúcich z jej funkcie. 

 

Predložené poslankyňou p. Hildou Boháčkovou:   

- Navrhuje zaradiť bod 6 Schválenie dotácie pre Záhradkárov a Chovate ov z položky na 

šport a kultúru. 
 

Starostka obce dala poslancom hlasovať o programe zasadnutia Obecného zastupite stva s jeho 

zmenami a doplneniami nasledovne: 

 

Program zasadnutia:   

1. Otvorenie a program zasadnutia 

2. Vo ba návrhovej komisie 

3. Nahradenie a doplnenie textu Záverečného účtu za rok 2013 

4. Záverečný účet za rok 2013 
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5. Plat starostky obce - oprava uznesenia č. XXV/19 zo dňa 24.06.2014 

6. Výhrady k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 
2014 

7. Návrh na písomné upozornenie hlavnej kontrolórky  pre opakované zanedbávanie 
povinností vyplývajúce z jej funkcie. 

8. Nájomné byty - Dodatok k Nájomnej zmluve 

9. Miroslav Cibulka, zmena názvu firmy z fyzickej osoby na právnickú osobu. 
10. Príspevok na šport a kultúru 

11. Rôzne:  
cenová ponuka- úprava rozpočtu 

Uznesenie XXV/1 
 

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

 

s c h v a ľ u j e  doplnený Program mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupite stva 
v Smoleniciach. 

 

Výsledky hlasovania:  

Prítomní:  9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté a doplnený program zasadnutia Obecného 
zastupite stva schválený. 
 

Bod 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a 
zapisovateľky 
Starostka predniesla návrh na zloženie návrhovej komisie, overovate ov zápisnice a zapisovate ku. 
Potom predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať.  
 

Uznesenie XXVI/2 

 
Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

 

a/ v o l í   návrhovú komisiu v zložení: 
Predseda  Mgr. Piknová 

Členov ia  Hilda Boháčková, Teodor Mráz 

 

b/ u r č u j e   za overovate ov zápisnice prof.  Ing. Radkovú, PhD. a p. Antona Chrvalu a 

 za zapisovate ku pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach  Ing. Annu Lošonskú. 

     

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:  9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

 Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 3. Nahradenie a doplnenie textu Záverečného účtu za rok 2013 
Starostka udelila slovo predkladate ke návrhu, poslankyni prof. Ing. Libuši Radkovej, PhD. 

 

Predkladate ka návrhu prof. Ing. Libuša Radková, PhD. odôvodnila navrhovanú zmenu 
programu a predložený návrh takto: Obecné zastupite stvo v Smoleniciach na riadnom 

zasadnutí Obecného zastupite stva dňa 24. júna 2014 opravilo uznesenia č. č. XVI/7, 14 zo 
dňa 15.04.2013, č. XVII/3, 18 zo dňa 26.06.2013, č. XVIII/3, 4, 12 zo dňa 18.07.2013, č. 
XIX/3 zo dňa 14.08.2013, č. XXI/15 zo dňa 16.12.2013, a tak schválilo rozpočtové opatrenia 
v počte 10. Z tohto dôvodu navrhujem nahradiť text strany 3 Záverečného účtu obce 
Smolenice za rok 2013 „Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 
uznesením č XX/11.  
Zmeny rozpočtu:  
- prvá zmena schválená dňa 15.4.2013 uznesením č. XVI/7,14  
- druhá zmena schválená dňa 20.6.2013 uznesením č. XVII/3,18  
- tretia zmena schválená dňa 18.7.2013 uznesením č. XVIII/3,4,12  
- štvrtá zmena schválená dňa 14.8.2013 uznesením č. XIX/3  

- piata zmena schválená dňa 16.12.2013 uznesením č. XXI/15 “ 

 

textom  

 

„Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č XX/11.  
Zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka boli vykonané rozpočtovými opatreniami, 
celkovo 10  rozpočtovými opatreniami, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach: 

- rozpočtové opatrenie 1/2013 (uznesenie č. č. XXV/3 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa 
opravuje uznesenie č.  XVI/7 zo dňa 15.04.2013) 

- rozpočtové opatrenie 2/2013 (uznesenie č. č. XXV/4 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa 
opravuje uznesenie č.  XVI/14 zo dňa 15.04.2013  ) 

- rozpočtové opatrenie 3/2013(uznesenie č. č. XXV/5 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa opravuje 
uznesenie č.  XVII/3 zo dňa 26.06.2013  ) 

- rozpočtové opatrenie 4/2013(uznesenie č. č. XXV/6 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa opravuje 
uznesenie č. XVII/18 zo dňa 26.06.2013) 

- rozpočtové opatrenie 5/2013(uznesenie č. č. XXV/7 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa opravuje 
uznesenie č. XVIII/3 zo dňa 18.07.2013) 

- rozpočtové opatrenie 6/2013(uznesenie č. č. XXV/8 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa opravuje 
uznesenie č. XVIII/4 zo dňa 18.07.2013   ) 

- rozpočtové opatrenie 7/2013(uznesenie č. č. XXV/9 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa opravuje 
uznesenie č. XVIII/12a zo dňa 18.07.2013) 

- rozpočtové opatrenie 8/2013(uznesenie č. č. XXV/10 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa 
opravuje uznesenie č. XVIII/12b zo dňa 18.07.2013) 

- rozpočtové opatrenie 9/2013(uznesenie č. č. XXV/11 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa 
opravuje uznesenie č. XIX/3 zo dňa 14.08.2013) 

- rozpočtové opatrenie 10/2013(uznesenie č. č. XXV/12 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa 
opravuje uznesenie č. XXI/15 zo dňa 16.12.2013)“. 

 

 

 

 

Starostka dala o tomto návrhu hlasovať. 
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Uznesenie XXVI/3  

 

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

 

s ch v a ľ u j e  zmenu textu strany 3 Záverečného účtu obce Smolenice za rok 2013 

a nahrádza text „Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 
uznesením č XX/11.  
Zmeny rozpočtu:  
- prvá zmena schválená dňa 15.4.2013 uznesením č. XVI/7,14  
- druhá zmena schválená dňa 20.6.2013 uznesením č. XVII/3,18  

- tretia zmena schválená dňa 18.7.2013 uznesením č. XVIII/3,4,12  
- štvrtá zmena schválená dňa 14.8.2013 uznesením č. XIX/3  
- piata zmena schválená dňa 16.12.2013 uznesením č. XXI/15 “ 

 

textom  

 

„Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012 uznesením č XX/11.  
Zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka boli vykonané rozpočtovými opatreniami, 
celkovo 10  rozpočtovými opatreniami, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach: 

- rozpočtové opatrenie 1/2013 (uznesenie č. č. XXV/3 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa 
opravuje uznesenie č.  XVI/7 zo dňa 15.04.2013) 

- rozpočtové opatrenie 2/2013 (uznesenie č. č. XXV/4 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa 
opravuje uznesenie č.  XVI/14 zo dňa 15.04.2013  ) 

- rozpočtové opatrenie 3/2013(uznesenie č. č. XXV/5 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa opravuje 
uznesenie č.  XVII/3 zo dňa 26.06.2013  ) 

- rozpočtové opatrenie 4/2013(uznesenie č. č. XXV/6 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa opravuje 
uznesenie č. XVII/18 zo dňa 26.06.2013) 

- rozpočtové opatrenie 5/2013(uznesenie č. č. XXV/7 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa opravuje 
uznesenie č. XVIII/3 zo dňa 18.07.2013) 

- rozpočtové opatrenie 6/2013(uznesenie č. č. XXV/8 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa opravuje 
uznesenie č. XVIII/4 zo dňa 18.07.2013   ) 

- rozpočtové opatrenie 7/2013(uznesenie č. č. XXV/9 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa opravuje 
uznesenie č. XVIII/12a zo dňa 18.07.2013) 

- rozpočtové opatrenie 8/2013(uznesenie č. č. XXV/10 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa 
opravuje uznesenie č. XVIII/12b zo dňa 18.07.2013) 

- rozpočtové opatrenie 9/2013(uznesenie č. č. XXV/11 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa 
opravuje uznesenie č. XIX/3 zo dňa 14.08.2013) 

- rozpočtové opatrenie 10/2013(uznesenie č. č. XXV/12 zo dňa 24.6.2014, ktorým sa 
opravuje uznesenie č. XXI/15 zo dňa 16.12.2013)“. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní: 9 

Za:   9 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté. 
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Bod 4. Záverečný účet za rok 2013. 
Starostka požiadala ekonómku obce, aby predniesla znenie záverečného účtu v znení 
doplnenom v zmysle bodu 4,  ktoré je prílohou č. 1 tejto zápisnice.  

Diskusia k bodu 
Ing. Polák : Nezodpovedne pripravené Stanovisko hlavnej  kontrolórky k Záverečnému účtu,  
postavené len na základe prevzatých údajov zo Záverečného účtu, ktoré neboli ňou overené, 
bolo príčinou zvolania mimoriadneho verejného rokovania, na ktorom je prizvaná auditorka 

Ing. Alžbeta Kupková. Neoverením údajov prakticky došlo k potvrdeniu chybných hodnôt 
a k chybnej informovanosti poslancov a občanov. Nepresnosti a chyby avizované dňa 
24.06.2014 Ing. Polákom pri prerokovávaní Záverečnej správy sa potvrdili a musia byť 
opravené. Audítorka Ing. Alžbeta Kupková hospodársky výsledok za rok 2013 potvrdila 
a tento výsledok Ing. Polák odporučil schváliť a prijať. K ostatným nepresnostiam sa stretne 
s Ing. Lošonskou.  
Ako príklad uviedol rozdiel zostatkov v úvere za nájomné byty vo výške 25 262€, 
nevykázané dlhodobé poh adávky a alšie nepresnosti v údajoch. 
 

 

 

Uznesenie XXVI/4 
 

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

 

s c h v a ľ u j e  Záverečný účet obce Smolenice za r. 2013 s výhradou. Prebytok v sume 131 

670 € v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov sa prevedie do rezervného fondu. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:  9 

Za:   8 

Proti:   0 

Zdržal sa:  1 Michal Holkovič 

Nehlasoval:  0 

  

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté. 
 

 

       

Bod 5. Plat starostky obce - oprava uznesenia č. XXV/19 zo dňa 24.06.2014 
Starostka vyzvala predkladate ku návrhu poslankyňu prof. Ing. L. Radkovú, PhD. 

o prednesenie svojho návrhu a o náležité zdôvodnenie svojho návrhu. 
 

Predkladate ka návrhu prof. Ing. Libuša Radková, PhD. odôvodnila navrhovanú 
zmenu programu a predložený návrh takto: Na riadnom zasadnutí Obecného zastupite stva 
v Smoleniciach dňa 24. júna 2014 bol prerokovaný plat starostky  a určený vo výške 1632,- 
eur uznesením č. XXV/19. Pod a § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupite stvo určuje plat starostu pod a 
osobitného zákona, pričom pod a § 4 ods. 4 zákona č.  253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
prerokuje plat starostu opätovne raz ročne.  Pri výpočte platu sa postupuje v súlade 
s ustanoveniami  § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č.  253/1994 Z. z. o právnom postavení 



Strana 6 z 16 
 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako 
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 
a násobku pod a § 4 ods. 1 citovaného zákona. Pod a údajov Štatistického úradu SR 
priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 dosiahla 824,- eur.  

Nako ko počet obyvate ov v obci Smolenice je vyšší ako 3001 obyvate ov, tak na výpočet sa 
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov použije 2,17-násobok, t.j. 
výpočet 824 x 2,17 = 1788,08, zaokrúhlené na celé euro hore, t.j. 1788,- eur (tisíc 
sedemstoosemdesiatosem eur). Obecné zastupite stvo v Smoleniciach pri určení platu 
starostky na riadnom zasadnutí Obecného zastupite stva dňa 24. júna 2014 použilo na 
výpočet platu starostky nesprávne 1,98-násobok, ktorý slúži na výpočet platu starostu obce 
s počtom obyvate ov do 3000 obyvate ov. Z tohto dôvodu je potrebné určiť plat starostky 
v súlade so zákonom s platnosťou od 1.6.2014. 
 

 

Uznesenie XXVI/5 
  

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

 

o p r a v u j e  uznesenie č. XXV/19 zo dňa 24.6.2014 a   
u r č u j e v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat 
starostky obce: priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za 
predchádzajúci kalendárny rok (rok 2013) a násobku pod a § 4 ods. 1 citovaného zákona, teda 
vo výške 824,00 eur x 2,17= 1788,08 eur, zaokrúhlené na celé eurá nahor, t.j. vo výške 
1788,00 € (tisíc sedemstoosemdesiat osem eur). 

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní: 9 

Za:   9  

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 

Nehlasoval:  0 

 

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté. 
 

 

 

Bod 6. Výhrady k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 
II. polrok 2014  
 

Starostka vyzvala predkladate ku návrhu – poslankyňu prof. Ing. Libušu Radkovú, PhD. 

o prednesenie svojho návrhu a jeho zdôvodnenie.  
 

 Predkladate ka návrhu prof. Ing. Libuša Radková, PhD. odôvodnila navrhovanú 
zmenu programu a predložený návrh takto: Na riadnom zasadnutí Obecného zastupite stva 
v Smoleniciach dňa 24. júna 2014 boli zo strany Obecného zastupite stva viaceré výhrady 
voči predloženému Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014, 
ktorý Obecné zastupite stvo nezobralo na vedomie, nako ko o predloženom návrhu 
nehlasovalo. Z tohto dôvodu navrhujem, aby hlavná kontrolórka obce nedostatky v Návrhu 
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plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 odstránila (jednotlivé body konkretizovala) 
a predložila nový návrh plánu kontrolnej činnosti - ten bude musieť byť  znova najneskôr 15 
dní pred prerokovaním v zastupite stve zverejnený spôsobom v obci obvyklým pod a § 18f 
ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Navrhujem, aby Obecné zastupite stvo v Smoleniciach zaviazalo hlavnú kontrolórku 
predložiť zmenený a doplnený návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok do 10. júla 2014, 
t.j. v 10-dňovej lehote. 

 

Diskusia k návrhu: 
Hlavná kontrolórka Ing. Púchla namietala proti predkladanému návrhu s tým, že ona si 

bude určovať, čo bude kontrolovať a poslanci jej nemajú do toho čo hovoriť.  
Na čo bola upozornená poslankyňou prof. Ing. Libušou Radkovou, PhD., že 

kompetencie kontrolórky vymedzuje zákon a je podriadená poslancom v tom zmysle, že jej 
môžu určiť alebo doplniť  kedyko vek náplň kontroly. alej poslankyňa upozornila, že návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky je nato ko nekonkrétny, že v takejto istej forme 

by ho mohla predkladať každý polrok a ani by ho nemusela meniť. Treba ho vždy 
konkretizovať. Jednou z k účových povinností kontrolórky určuje zákon o obecnom zriadení, 
ktorý jej  predpisuje kontrolovať uznesenia obecného zastupite stva, čo ona nerobí. 

Prítomná audítorka  Ing. Alžbeta Kupková tiež konštatovala, že napríklad navrhovaný 

bod plánu kontrolnej činnosti: Kontrola obecného majetku je taký všeobecný a nekonkrétny, 
že ho v priebehu pol roka vôbec nie je možné zrealizovať a preto ho treba špecifikovať, ktorý 
konkrétny majetok chce kontrolórka kontrolovať. 
Kontrolórka sa ohradila , že plán predložila a tým považuje svoju úlohu za splnenú.  

Ing. Polák opätovne požiadal hlavnú kontrolórku o vyjadrenie sa k rozpočtu roku 2013. Dňa 

10.3.2014 hlavný kontrolór písomne prevzal žiadosť o zodpovedanie troch relevantných 

otázok, súvisiacich s hospodárením obce za rok 2013 a doteraz neboli zodpovedané. 

Odpovede na otázky mali byť súčasťou správy k Záverečného účtu za rok 2013. 

OTÁZKY:  

A, Boli v roku 2013 dodržiavané schválené pravidlá hospodárenia obce v zmysle  "Smernice 

pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie", ktoré boli prijaté uznesením 
XVII/9 OZ 26.6.2013 ? 

 

B, Boli v roku 2013 dodržiavané schválené pravidlá pre „Kontrolu finančných operácií?“ 

 

 C, Bol dodržiavaný schválený a platný rozpočet roka 2013 v jednotlivých kapitolách a 
položkách? 

 

Ing. Polák požiadal o doplnenie plánu kontrolnej činnosti o zodpovedanie uvedených otázok. 

 

 

Poslankyňa prof. Ing. Radková, PhD. požaduje špecifikáciu Návrhu plánu kontrolnej činnosti 

na druhý polrok 2014 v zmysle výhrad poslancov zo zasadania obecného zastupite stva 

24.6.2014.   

 

 

 

 



Strana 8 z 16 
 

Uznesenie XXVI/6 
 

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

 

u k l a d á  hlavnej kontrolórke obce Ing. Jane Púchlej povinnosť predložiť Obecnému 
zastupite stvu v Smoleniciach najneskôr do 10. júla 2014 jej úplný návrh plánu kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2014. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 
2014 bude po predložení hlavnou kontrolórkou v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) najneskôr 15 
dní pred rokovaním Obecného zastupite stva v Smoleniciach zverejnený spôsobom v obci 
obvyklým, t.j. na úradnej tabuli obce Smolenice a webovom sídle obce Smolenice. 

alej obecné zastupite stvo 

u k l a d á  hlavnej kontrolórke povinnosť zodpovedania 3 otázok poslanca Obecného 
zastupite stva v Smoleniciach  Ing. Vladimíra Poláka a alších 7 poslancov v znení:  
A, Boli v roku 2013 dodržiavané schválené pravidlá hospodárenia obce v zmysle  "Smernice 

pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie", ktoré boli prijaté uznesením 
XVII/9 OZ 26.6.2013 ? 

 

B, Boli v roku 2013 dodržiavané schválené pravidlá pre „Kontrolu finančných operácií?“ 

 

 C, Bol dodržiavaný schválený a platný rozpočet roka 2013 v jednotlivých kapitolách a 
položkách? 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:  9 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  3 Holkovič, Chrvala, Radko Mráz 

Nehlasoval:  0 

 

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté. 
 

 

 

Bod 7.  Návrh na písomné upozornenie hlavnej kontrolórky pre opakované 
zanedbávanie povinností vyplývajúcich z jej funkcie  
Starostka vyzvala predkladate ku návrhu – poslankyňu prof. Ing. Libušu Radkovú, PhD. 
o prednesenie svojho návrhu a jeho zdôvodnenie.  
 

Predkladate ka návrhu prof. Ing. Libuša Radková, PhD. odôvodnila navrhovanú 
zmenu programu a predložený návrh takto: Dovo ujem si Obecnému zastupite stvu 
v Smoleniciach navrhnúť, aby písomne upozornilo hlavnú kontrolórku pre opakované 
zanedbávanie a neplnenie povinností vyplývajúce jej ex lege a z funkcie hlavnej kontrolórky. 
Hlavná kontrolórka opakovane porušuje svoju povinnosť zúčastňovať sa zasadnutí Obecného 
zastupite stva v Smoleniciach tým, že počas zasadnutí Obecného zastupite stva 
v Smoleniciach bez náležitého ospravedlnenia a dôvodu, svojvo ne opúšťa rokovanie 
a rokovaciu miestnosť, čo sa považuje za neospravedlnenú absenciu, s prihliadnutím na 
skutočnosť, že na rokovaniach Obecného zastupite stva má poradný hlas. alšie pochybenia 
hlavnej kontrolórky spočívajú v porušení ustanovenia § 18f ods. 1 písm. a) zákona č. 
369/1990 Zb. v nadväznosti na ustanovenie § 18d ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. tým, že 
hlavná kontrolórka za obdobie od zvolenia do funkcie hlavnej kontrolórky nevykonala 
a nevykonávala kontrolu plnenia uznesení obecného zastupite stva, ktorú má vykonávať 
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pravidelne a priebežne, a v porušení ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. 
– túto povinnosť porušila tiež opakovane, ke že nepredkladala na zasadnutia Obecného 
zastupite stva správu o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupite stva. Mám za 
to, že na základe vyššie uvedeného je návrh na písomné upozornenie hlavnej kontrolórky pre 

opakované zanedbávanie povinností vyplývajúce z jej funkcie dôvodný a opodstatnený. 
 

Diskusia k bodu 7: 

Poslankyňa PaedDr. Štibraná sa vyjadrila, že sa zdrži hlasovania v tomto bode. Pripomienky k 
činnosti kontrolórky sú na mieste, pre momentálnu pracovnú pohodu kontrolórky považuje 
ústnu formu konštatovania nespokojnosti poslancov za postačujúcu.  

 

Ing. Polák sa vyjadril, že v oblasti kontroly uznesení nezaujíma stanovisko. Za závažné 
porušenie považuje nedostatočne spracované stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému 
účtu za rok 2013. Kontrolórka nevenovala dostatočnú pozornosť predloženým ukazovate om, 
nezodpovedne pristúpila k vypracovaniu stanoviska, čím priamo potvrdila nesprávne 
vykázané hodnoty hospodárenia za rok 2013. Z uvedeného dôvodu Záverečný účet obce 
nemohol byť schválený v predloženom termíne dňa 24.6.2014. Aktuálne mimoriadne 
rokovanie je len dôsledkom  uvedeného nezodpovedného prístupu kontrolórky. Rokovanie je 

za prítomnosti audítorky Ing. Alžbety Kupkovej, ktorá na požiadanie sa zúčastňuje 
mimoriadneho rokovania. Výsledok hospodárenia za rok 2013 potvrdzuje a chyby 

v Záverečnom účte budú opravené. Ako príklad je možné uviesť rozdiel zostatkov v úvere za 
nájomné byty vo výške 25 262  €. 
Ing. Polák, vzh adom k uvedenému nedostatku bude hlasovať za upozornenie hlavnej 
kontrolórky pre neplnenie si svojich povinností.   
Poslanec Holkovič sa vyjadril, že sa k tomuto návrhu nepripojí. Poslankyňa Mgr. Piknová 
povedala, že chyby sa robia, ale trestať pani kontrolórku, to nie. 

 

Uznesenie XXVI/7 
 

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

 

a)  s ch v a ľ u j e  návrh na písomné upozornenie hlavnej kontrolórky obce Ing. Jany Púchlej 
pre opakované zanedbávanie povinností vyplývajúcich z  jej funkcie, 

b)  p o v e r u j e  starostku obce doručením písomného upozornenia hlavnej kontrolórke obce 
Ing. Jane Púchlej. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní: 9 

Za:  2 Ing. Polák, prof. Ing. Radková, PhD. 
Proti:  1 Holkovič 

Zdržal sa: 6 Boháčková, Chrvala, R. Mráz, T. Mráz, Mgr. Piknová,  
PaedDr. Štibraná 

Nehlasoval: 0 

 

Starostka konštatovala, že uznesenie nebolo prijaté. 
 

 

 

 

Bod 8. Nájomné byty – Dodatok k Nájomnej zmluve 
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Starostka prečítala stanovisko obecného právnika Mgr. Petráša k požiadavke, aby preskúmal 
možnosti dodatku k Nájomnej zmluve v zmysle možnosti odkúpenia bytmi nájomníkmi po 
30. rokoch  v tomto znení:  
 

Stanovisko právnika obce  Mgr. Milana Petráša k požiadavke niektorých nájomcov 
nájomných bytov k uzavretiu dodatku k nájomnej zmluve, v ktorej by sa  Obec Smolenice 

zaviazala, že po uplynutí 30 rokov od kolaudácie nájomných bytov, predá byt nájomcom. 
Požiadavka je právne neopodstatnená, ke že nájomná zmluva s konkrétnym nájomcom 
nájomného bytu sa uzatvára najviac na tri roky a obec sa v takejto nájomnej zmluve nemôže 
zaviazať, že s takýmto nájomcom po uplynutí 30 rokov uzavrie zmluvu o prevode vlastníctva 
bytu, pretože nie je zrejmé, či tento nájomca bude nájomcom aj po uplynutí tohto času. 
Takýto záväzok zanikne tak či tak uplynutím doby, na ktorý bola nájomná zmluva uzavretá. 
O nakladaní s nájomnými bytmi preto bude rozhodovať obec v zmysle príslušných právnych 
predpisov o nakladaní s majetkom obcí až v čase, ke  dôjde k uplynutiu 30 rokov od 

kolaudácie bytových domov. 
 

 

K bodu bola diskusia. 

P. Križan: Ako bude postihnutý právnik za to, že nedal stanovisko? 

P. starostka odpovedala, že právnik predsa stanovisko dal, bolo prečítané. 

 

 

Bod 9. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa – ALIBABA BAR s. r. o. 

 
Starostka zdôvodnila návrh nasledovne: Treba ukončiť starú nájomnú zmluvu s p. Cibulkom zo dňa 
23.10.2000  dňom  30.6.2014  

z dôvodu zmeny  fyzickej osoby na právnickú. 
Zmena názvu na ALIBABA BAR s.r.o. a nová nájomná zmluva od 1.7.2014 

  

Uznesenie XXVI/8 
 

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

 

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 nehnute ného majetku vo vlastníctve Obce Smolenice, a to 

nebytových priestorov v stavbe Kultúrneho domu Smolenice súp. č. 286, na ulici SNP 87, 
ktorý je postavený na pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 781, ktoré nehnute nosti sú 
zapísané na liste vlastníctva č. 2000 vedeného Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec 
Smolenice pre kat. územie Smolenice, a to nebytové priestory nachádzajúce sa v zadnej časti 
kultúrneho domu - chodba vstup: 2,73 m², herňa č. 1: 20,50 m², bar: 86,36 m², herňa č. 2: 
38,71 m², chodba: 4,5 m², WC: 4,5 + 4,5 + 4,5 = 13,5 m² sklad: 14,04 m² ako aj časť 
nehnute nosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2229 vedenom Okresným úradom Trnava, okres 
Trnava, obec Smolenice pre kat. územie Smolenice ako pozemok registra „E“ s parc. č. 37/1, 
ostatné plochy s výmerou 5 454 m² pred vstupom do nebytových priestorov s výmerou 44,88 

m², záujemcovi o prenájom spoločnosti ALIBABA BAR s. r. o. so sídlom SNP 286/87,   919 
04  Smolenice, IČO: 47 734 833, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel Sro, vložka č. 34290/T, na dobu neurčitú za nájomné v zmysle prijatých zásad 
hospodárenia Obce Smolenice, a to z dôvodov hodných osobitného zrete a ke že dôvodom 
na schválenie nájmu nie je skutočnosť, že by predmetné nebytové priestory sa stali vo nými 



Strana 11 z 16 
 

pre iného nájomcu ale ide iba o zmenu právnej formy u záujemcu o prenájom z fyzickej 

osoby na právnickú osobu. 
 

B. s p l n o m o c ň u j e 

 

starostku Obce Smolenice na ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 23.10.2000 a uzavretie 

nájomnej zmluvy so spoločnosťou  ALIBABA BAR s. r. o. od 1.7.2014  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:  0 

Zdržal sa: 1        Ing. Polák 

Nehlasoval: 0 

 

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté. 
 

 

 

Bod 10.  Príspevok na šport a kultúru 

 

Starostka vyzvala predkladate ku návrhu – poslankyňu p. Hildu Boháčkovú o prednesenie 

svojho návrhu a jeho zdôvodnenie.  
Predkladate ka návrhu p. Hilda Boháčková odôvodnila navrhovanú zmenu programu 
a predložený návrh tým, že záhradkári aj chovatelia chcú robiť výstavu, na ktorú potrebujú 
nejaké prostriedky, rovnako ako chovatelia potrebujú na zvieratá klietky, ktoré sú nákladné.   
 

 

Diskusia k bodu: 

Poslankyňa prof. Ing. Radková, PhD. položila predkladate ke návrhu otázku, či sú v žiadosti 
o príspevok podrobne vyšpecifikované nákladové a príjmové položky. Poslankyňa p. Boháčková 
odpovedala, že samozrejme všetky položky sú v žiadosti podrobne vyšpecifikované. 
Hlavná kontrolórka upozornila, že akoko vek by sme položku, z ktorej sa bude čerpať nazvali, aj tak 
to budú dotácie a že teda zase porušuje obecné zastupite stvo finančnú disciplínu, lebo žiadate  nemá 
štatút. Na čo p. Boháčková odpovedala, že obe organizácie majú štatút a teda nejde o porušenie 
finančnej disciplíny.  
Poslanec Michal Holkovič namietol, že zase sme nedodržali ani vlastné VZN. Poslankyňa prof. Ing. 
Radková, PhD. požiadala poslanca Holkoviča, aby svoju námietku konkretizoval, v čom porušujeme 
VZN o pride ovaní dotácií. Poslanec Holkovič to nevysvetlil. 

 

 

 

Uznesenie XXVI/9  
 

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

s ch v a ľ u j e  návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 3/2014, ktorým sa 
rozpočet obce upravuje medzi jednotlivými časťami  rozpočtu. 
 

Na zabezpečenie spoločenských podujatí, výstav a technického  vybavenia pre ZO SZZ a ZO 

STCH rozpočtovým opatrením č. 3 schvaľuje nasledovne: 
  rozpočtované   úprava   po úprave 

presun z položky 642009           
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a,Kultúrno-spoločenské a športové 
podujatia4 8 600   -3 000€   5 600 € 

1, výstavy ZO SZZ, oprava budovy 0   1 000€   1 000 € 

2, nákup klietok, výstava ZO SZCH 0   2 000€   2 000 € 

 

 

 
 
 V prílohe tejto zápisnice je k tomuto bodu pripojená žiadosť žiadateľov ZO SZZ a ZO SZCH  

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní: 9 

Za:  9 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 
  

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod 11 ( Rôzne) – Finančné krytie monitoringu a čistenia kanalizácie  

Ing. Polák predložil návrh na rozpočtové opatrenie vo výške 500€. Hodnota predstavuje 

vyčistenie a samotný monitoring v uliciach Lesná, Kukučínova, Hviezdoslavova a časť ulice 

Za bránou. Je potrebné urýchlene vyh adať firmy a zabezpečiť cenové ponuky  

Ing. Zamborský podporil návrh rozpočtovej zmeny, nako ko sa obec zaviazala v minulosti odstrániť 
nedostatky zistené v testovacej prevádzke kanalizácie, ktorá trvá len do konca roka 2014 a bude treba 

tieto nedostatky odstrániť. Na to je potrebné vykonať vyčistenie a monitoring kanalizácie. Podrobné 
vysvetlenie  uvádza Ing. Zamborský v diskusii. 

Poslanci odporučili zvýšiť čiastku na 2000 €. 
 

 

Návrh uznesenia o rozpočtovom opatrení predniesla starostka v nasledovnom znení: 
 

UznesenieXXVI/10      

 

Obecné zastupite stvo v Smoleniciach 

 

s ch v a ľ u j e  návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4/2014, ktorým sa 
rozpočet obce upravuje medzi jednotlivými časťami  rozpočtu. 
 

Na monitoring a čistenie kanalizačného potrubia na uliciach Lesná, Kukučínova Hviezdoslavova 
a Za bránou sa rozpočtovým opatrením č. 4 schvaľuje 2000 Eur nasledovne: 
  rozpočtované   úprava   po úprave 

presun z položky investičné akcie 
pre rok 2014           

a, investičné akcie pre rok 2014 40 045   -2 000€   38 045 € 

1, vyčistenie a monitoring kanalizácie 0   2 000€   2 000 € 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní: 9 
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Za:  9 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo prijaté. 
 

 

Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Piknová predniesla úplné znenia prijatých 
uznesení z XXVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva s výsledkami hlasovaní. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Diskusia 

Prihlásil sa Ing. Lengyel a žiadal zápisnicu zo zasadania z 24.6.2014. P. starostka odpovedala, 

že zápisnica sa pripravuje, nako ko ešte neuplynula lehota 10 dní. Ing. Lengyel požadoval,  

aby sa dalo pozor na to, aby boli zápisnice zo zasadaní zverejňované do 10 dní.  

Ing. Lengyel sa obrátil  na prítomnú pani audítorku. Ing. Kupkovú, či existuje správa 

o záverečnom účte. Audítorka mu vysvetlila, že správa je už hotová, ale je rozsiahla 

a v úplnom znení sa nezverejňuje, zverejňuje sa iba stanovisko audítora, ktoré je tiež už 

pripravené. Na čo poslankyňa prof. Ing. Radková, PhD. našla toto stanovisko audítorky vo 

svojom počítači a z počítača ho pani audítorka prítomným prečítala. V stanovisku 

konštatovala, že všetky náležitosti záverečného účtu boli podrobne skontrolované a sú 

v poriadku.  Obec je povinná toto stanovisko zverejniť. 

 

Ing. Lengyel sa vyjadril k rozpočtovým opatreniam. Pod a jeho názoru  toto zastupite stvo  

neschválilo upravený rozpočet za celý minulý rok.  Ing. Polák sa vyjadril, že  uznesenia 

k rozpočtovým zmenám boli načas a formulácia uznesení je vecou názoru. Zákon presne 

neurčuje formu a formát, ako má uznesenie vyzerať. Prof. Ing. Radková, PhD. reagovala, že 

znenie uznesení sme preformulovali a odhlasovali na minulom zasadaní, aby sme sa vyhli 

zbytočným nepodloženým obvineniam. 

Audítorka Ing. Alžbeta Kupková sa k tomu vyjadrila, že  ona pôvodné znenie rozpočtových 

opatrení považuje za dostatočné.  

 

Ing. Lengyel znova povedal, že oprava uznesení o úpravách rozpočtu bola až minulý týždeň.  
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Prof. Ing. Radková, PhD. povedala, že registrovala počas roka pripomienky Ing. Lengela, 

pod a ktorého on považoval uznesenia o zmenách rozpočtu za zle naformulované. Zákon 

presnú formu rozpočtového opatrenia nenaria uje, ale ak sa Ing. Lengyel domnieval, že sú 

nesprávne, mohol povedať, akú formuláciu pokladá za správnu.  Nemusel to urobiť, ak 

nechcel. Poslankyňa alej poznamenala, že mohol Ing. Lengyel prejaviť dobrú vô u  

a povedať, ako by si také pod a neho správne naformulované uznesenie o rozpočtovom 

opatrení predstavoval. Samozrejme len ke  chce, nie je to jeho povinnosť. On namiesto toho 

len vždy pripomienkoval, že sú pod a neho zlé.  Aj kvôli tejto jeho kritike poslankyňa 

vyžaduje, aby hlavná kontrolórka kontrolovala  uznesenia, ako jej to vyplýva zo zákona 

o obecnom zriadení automaticky a priebežne, čo ona doteraz  nerobí.  

Ing. Polák dodal, že trvá na tom, že zmeny v rozpočte boli urobené správne. 

 

Ing. Zamborský informoval o problémoch s kanalizáciou. Boli presne zmapované 

problematické miesta, v ktorých má za povinnosť OcÚ  pod a zmluvy podpísanej bývalým 

starostom odstrániť do konca roka balastné vody v potrubí. Skúšobná prevádzka kanalizácie 

končí tento rok. Ing. Zamborský informoval, že existujú dve firmy, ktoré sa problematike 

venujú a navrhuje, aby sa predbežne s oboma jednalo.  

Ing. Zamborský sa už informoval u týchto firiem o cenových ponukách. Jedná sa o firmy 

Hulín a Pfeifer. 

Ing. Polák navrhol, aby sme urobili rozpočtové opatrenie, aby sme pokryli finančne túto 

požiadavku. O tejto položke budeme musieť rokovať, treba pripraviť odhad.  

 

Vtedy starostka doplnila alšie uznesenie  o tomto návrhu, o ktorom dala hlasovať  

 

Ing. Zamborský požaduje aby sa reagovalo na zavádzanie generálneho riadite a 

Chemolaku,a.s., Ing.Romana Šusteka zverejnené v tlači „Regionálne noviny TRNAVSKO“ 

zo dňa 20.06.2014  

1.Cituje Ing.Šusteka: Ministerstvo životného prostredia stavbu spaľovne povolilo, obec je 

proti a „my sme to pochopili, otázkou je kedy to pochopí vedenie obce“. 

Vyjadrenie obecného zastupite stva: 

Obec Smolenice žiadny súhlas s realizáciou stavby „Spa ovňa chemicky nebezpečného 

odpadu Chemolak,a.s.“ nikdy nedala. Rovnako MŽP zo dňa 2.3.2010 v „Záverečnom 

stanovisku- č.2180/2009-3.4/bj“ v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
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životné prostredie realizáciu spa ovne len PODMIENEČNE ODPORÚČA po splnení 

podmienok pre vydanie územného resp. stavebného povolenia.   

2. alej Ing. Šustek hovorí, že poslanci nechcú dovoliť spa ovňu. To je síce pravda, ale vec 

sa má tak, že: Chemolak,a.s. v zastúpení EKOS PLUS s.r.o. podal na stavebný úrad „Návrh 

na vydanie územného rozhodnutia“ v roku 2011.Stavebný úrad konanie prerušil a vyzval 

stavebníka na doplnenie svojho návrhu s upozornením, že ak sa tak nestane konanie zastaví. 

Táto situácia po vrátení Krajského stavebného úradu Trnava sa zopakovala ešte 2 krát. 

Nakoniec stavebný úrad Smolenice v októbri 2012 konanie zastavil. V novembri 2012 toto 

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.  8.11.2012 Chemolak, a.s. v zastúpení EKOS PLUS, 

s.r.o. zobral svoj návrh na vydanie územného rozhodnutia v plnom rozsahu späť. 

Súčasná situácia je taká, že Okresný úrad Trnava dňa 28.04.2014 zrušil rozhodnutie 

stavebného úradu Obce Smolenice o zastavení a zašle celý spisový materiál na Rozhodnutie 

MŽP SR.  

Pod a Ing. Zamborského treba reagovať na tieto zavádzania a nepravdy v tom istom časopise. 

Ing. Zamborský pris úbil pomoc na formulácii reakcie. 

 

Ing. Polák: Okrem už takmer 5 rokov známej, neutíchajúcej kauzy SPA OVNE 

nebezpečných odpadov, momentálne sú rozpracované alšie dva prípady, ktoré je možné 

nazvať tiež kauzami: 

- nový prípad vo veci zmeny IPKZ objektu starej várne živíc. Je tu silné podozrenie na 

pochybenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Aktuálne prebieha odvolacie 

konanie 

- nevysporiadanie sa zmenou IPKZ revitalizácie skládky nebezpečných odpadov. 

Aktuálna situácia je taká, že aktuálne IPKZ je nedodržiavané a Inšpekcia nekoná. 

 K spa ovni je dôležité opätovne pripomenúť, že zo strany Občianskeho združenia Smolenice 

bez spa ovne, boli vždy prednášané odborné a konkrétne argumenty proti predloženému 

zámeru. Predkladate  sa s nimi doteraz nevysporiadal, miesto toho volí demagogické 

prehlásenia a zavádzajúcu reklamnú kampaň. Petíciu proti spa ovni podpísalo viac ako 7000 

občanov, medzi nimi sú vedci, politici a mnohé významné osobnosti. Aj p. predseda vlády 

Robert Fico podporil petíciu proti spa ovni svojim podpisom 
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Na záver pani starostka Pavlína Hornáčková ukončila zasadanie a po akovala všetkým 

prítomným za účasť. 

 

 

Zvukový záznam zo zasadania je uložený na internetovej stránke obce Smolenice (ako príloha 
tejto zápisnice)  
 

 

            

V Smoleniciach  30.6.2014 

 

         

Zapísala: Ing. Anna Lošonská    

                                                                                      

Overovatelia:  

Anton Chrvala,v.r.      

 

prof. Ing. Libuša Radková, PhD.,v.r.     

 

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala. 

 

 

 

........................................................ 

                                                                                             Pavlína Hornáčková,v.r. 

                                                                                                   starostka obce 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


