
 

 

Zápisnica 
zo  VI. Verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 13. septembra 2018  

 

Miesto: KD Smolenice  o 19:00 hod.                     

 

Prítomní:  Starosta obce, kontrolórka obce a 7 poslancov OZ 

Ospravedlnení poslanci: p. Radková, p. Horník, p. Janiga a p. Repa 

 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 7 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  
        

 

Bod 1 

Program zasadnutia: 

 

Starosta prečítal program zasadnutia a dal o ňom hlasovať. 
1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola úloh z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Schválenie projektového zámeru na Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-

SC122-2016-15 

5. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce – zámena pozemkov 
s Miroslavom Chňapekom a spol. (Schválenie zámeru zámeny pozemkov v kat. území 
SNV v zmysle geometrického plánu č.98/2014 medzi obcou Smolenice a vlastníkmi 
pozemkov) 

6. Rozpočtové opatrenie č.5/2018 

7. Správa o výsledku finančnej kontroly 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       7 

- za:               7           

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  

 
Uznesenie VI/1 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 13. septembra  2018. 
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Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:      Tibor Lančarič 

                    člen:                        Svetlana Petrovičová 

            overovateľ zápisnice:   Tomáš Mráz 

            zapisovateľka:     pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Anna Lošonská. 

 
 

Uznesenie VI/2 
    Obecné zastupiteľstvo   
            a/zvolilo :              
            Návrhovú komisiu v zložení: 

predseda:  Tibor Lančarič 

                   člen:                     Svetlana Petrovičová 

b/ určilo: 
            za overovateľa  zápisnice:  Tomáša  Mráza 

a za zapisovateľku: pracovníčku Obecného úradu v Smoleniciach  Annu Lošonskú. 

 
Starosta skonštatoval, že Uznesenie VI/2 bolo schválené. 

     
 
 
Bod 3  

Kontrola plnenia úloh a uznesení z predchádzajúcich VZ OZ konaného dňa 09. augusta 

2018 

 

Starosta skonštatoval, že nevzišli žiadne úlohy z predchádzajúceho zasadnutia, preto poslanci 
o tomto bode nehlasovali.  

 
 

 

Bod 4 

Schválenie projektového zámeru na Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-

PO1-SC122-2016-15 

 

Nakoľko už sa dlhšie pracuje na projekte cyklotrasy zo Smoleníc na Chemolak, výsledkom 
čoho je podpísaná zmluva na prenájom chodníka od Chemolak a.s. na dobu 30 rokov, a preto  

je potrebné schváliť projektový zámer na Cyklotrasu Smolenice.  

Starosta navrhol schváliť poslancom uznesenie v nasledujúcom znení: 
 

Uznesenie VI/4    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa Smolenice“ 
realizovaného v rámci výzvy „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ , kód 
výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným programom 
rozvoja obce. 

B) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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C) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa Smolenice“ s celkovou 

výškou oprávnených výdavkov maximálne  380.000  EUR s DPH. 

D) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie ŽoNFP vo výške 
maximálne 19.000 EUR s DPH, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených 
výdavkov. 

E) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7  

- za:                7      

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie VI/4 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Projektový zámer na Výzvu na predkladanie Žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-

PO1-SC122-2016-15 tak, ako ho prečítal starosta obce. 
 

 

 

Bod 5 

Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce – zámena pozemkov 
s Miroslavom Chňapekom a spol. (Schválenie zámeru zámeny pozemkov v kat. území 
SNV v zmysle geometrického plánu č.98/2014 medzi obcou Smolenice a vlastníkmi 
pozemkov) 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti Miroslava Chňapeka 
a spoluvlastníkov pozemkov v k. ú. Smolenická Nová Ves zapísaných na liste vlastníctva č. 
2634 o zámenu pozemkov. Zámenou pozemkov medzi obcou a Miroslavom Chňapekom 
a spol. by obec vyhovela žiadosti usporiadať vlastnícke vzťahy v dotknutej oblasti a vyriešiť 
vlastníctvo pozemkov tak, aby pre obidve strany zámeny vznikli ucelené bloky pozemkov 
s vlastným prístupom bez nutnosti prechádzať cez pozemky iných vlastníkov a tým aj 
k zhodnoteniu pozemkov jednak vo vlastníctve obce a jednak v spoluvlastníctve žiadateľov 
o zámenu. Miroslav Chňapek a spol. žiadajú o prevod pozemkov vo vlastníctve obce, a to 

časti parcely registra „E“ s parc. č. 385, ostatné plochy s celkovou výmerou 325 m², 
konkrétne asi 51 m² a 22 m² z celkovej výmery a časť parcely registra „E“ s parc. č. 389/1 
vodné plochy s výmerou 142 m², konkrétne asi 4 m² z celkovej výmery. Obec by zámenou 
získala od žiadateľov časť parcely registra „E“ s parc. č. 5 zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 234 m², a to konkrétne asi 22 m² z celkovej výmery, časť parcely registra „E“ 
s parc. č. 6/2 trvalé trávne porasty s výmerou 1 370 m², a to konkrétne asi 17 m² z celkovej 

výmery a časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 6/4 zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 1 477 m², a to konkrétne asi výmeru 39 m². Zámena, kde vzniká rozdiel vo výmere 
prevádzaných nehnuteľností v prospech obce, by bol realizovaný ako bezodplatný. Na 
základe uvedených skutočností starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob 
prevodu majetku obce na Miroslava Chňapeka a spoluvlastníkov ako prevod majetku 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo 
uznesenie v nasledovnom znení: 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  
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v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov spôsob prevodu majetku obce, a to časť pozemku parcely registra „E“ 
s parc. č. 385, ostatné plochy s výmerou 325 m²  a časť pozemku parcely registra „E“ s parc. 

č. 389/1, vodné plochy s výmerou 142 m², zapísaných na liste vlastníctva č. 2056 pre okres 
Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenická Nová Ves na Slávku Šaligová, bydliskom 
Bernolákova 13, Trnava, Máriu Cintavú, bydliskom Klčovany 341, Boleráz, Janu Neštickú, 
Čajkovského 12, Trnava, Adama Chňapeka, bydliskom Kukorelliho 9, Piešťany, Stanislava 
Zuzčáka, bydliskom Trstín 338, Miroslava Chňapeka bydliskom Lesná 10, Smolenice 
a Martina Chňapeka, bydliskom Fatranská 12, Žilina, a  to v pomere podľa ich 
spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam uvedeným na liste vlastníctva č. 2634 pre k. ú. 
Smolenická Nová Ves zámenou za časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 5, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 234 m², časť  pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 6/2, trvalé 
trávne porasty s výmerou 1 370 m² a časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 6/4, 
zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1 477 m² v spoluvlastníctve vlastníkov, zapísaných na 
liste vlastníctva č. 2634 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenická Nová Ves, a to 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Konkrétne časti parciel určených na prevod a zámenu 
sa stanovia na základe geometrického plánu. Rozdiel vo veľkosti výmery, ktorú zámenou 
nadobudne Obec Smolenice sa prevedie bezodplatne v prospech Obce Smolenice; 

 

B. u k l a d á 

 

starostovi obec, aby po predložení geometrického plánu v zmysle bodu A tohto uznesenia 

zverejnil zámer previesť majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa 
príslušných zákonných predpisov a predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie 
prevodu majetku obce na nadobúdateľov.  
 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní:        7 

- za:                7             

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie VI/5 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer zámeny pozemkov v kat. území SNV v zmysle 

geometrického plánu č.98/2014 medzi obcou Smolenice a vlastníkmi pozemkov. 

 

Bod 6 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 

 

Starosta skonštatoval, že uvedené rozpočtové opatrenie prebrali poslanci na pracovnom 

zasadnutí. Poslanec Polák ešte požadoval doplnenie RO č.5, nakoľko sa vzdal poslaneckej 
odmeny za roky 2014-2018. Túto odmenu navrhol rozdeliť nasledovne. Sumu 440 € pre 
nákup školských pomôcok, 500€ pre dotáciu Poľovného združenia, 500 € na podujatie pri 

príležitosti Októbra-mesiaca úcty k starším. Následne bolo upravené rozpočtové opatrenie 
prečítané. 
RO č.5 je prílohou tejto zápisnice 

 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní:       7 

- za:               7           

- proti:           0          

- zdržal sa:     0   
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Uznesenie VI/6 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 5/2018. 

 

 

Bod 7 

Správa o výsledku finančnej kontroly 

Tento bod brali poslanci na vedomie. 

Starosta vyzval kontrolórku obce Ing. Janu Púchlu, aby prečítala správu. 
 

 

Výsledky hlasovania: 

 

Prítomní:       7 

- za:               3 -  p.p. Križan, Mráz, Zárecký             

- proti:           2 -  p.p. Polák, Lančarič      

- zdržal sa:    2 – p.p. Petrovičová, Holkovič 

 

Uznesenie VI/7 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly. 

 

Bod 8 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

Kontrolórka obce prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok, ale nakoľko návrh 
nebol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním, na návrh poslanca Poláka bol návrh stiahnutý 
z bodu zasadnutia. Na základe tohto poslanci hlasovali za stiahnutie bodu Návrh plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok. Tento plán sa bude schvaľovať na ďalšom zasadnutí OZ. 
 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní:       7 

- za:               7 stiahnutie bodu a posunutie do budúceho zasadnutia          
- proti:           0          

- zdržal sa:     0   
  

 

Bod 9 

Rôzne 

Starosta informoval, že koncom minulého týždňa bola  kompletne osadená nová technika pre 

nové digitálne kino v systéme E-cinema, kde má obec novú projekčnú plochu, nové 
kompletné priestorové ozvučenie a taktiež komplet novú videotechniku. Podpora vo výške 
12.000 €  bola schválená z Audiofondu z Ministerstva kultúry, 2500 € bola spoluúčasť obce. 
Po podpise zmlúv s distribútormi filmov by sme chceli, aby prvé verejné premietanie bolo 
niekedy v októbri, kde plánujeme premietať každú nedeľu jedno predstavenie pre deti a jedno 

predstavenie pre dospelých. Predbežná cena za vstupné by bola vo výške dospelí 3,00€ a deti 

2,00€. 
 

 

Bod 10 

Diskusia 
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- p. Denkocy sa dotazoval na zmenu cestovných poriadkov v rámci BSK.  
(starosta informoval o pripravovanom stretnutí dotknutých obcí v Horných Orešanoch, 
kde bude aj naša obec na rokovaní) 
Taktiež sa pán Denkocy informoval o chodníku na Chemolak 

(starosta informoval o prípravných prácach na podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na cyklotrasu Smolenice-Chemolak)  

- starosta na záver informoval o podujatí Na kolesách proti rakovine, poďakoval 
všetkým, ktorí prispeli na podporu tohto podujatia a organizátorom a sponzorom za 

akúkoľvek pomoc pri zrealizovaní uvedenej akcie. 
 

 

Starosta po ukončení diskusie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. 
 

Zvukový záznam je uložený na webovej stránke obce Smolenice ako príloha tejto zápisnice. 
Použitá skratka: p.p.–pani poslankyňa/ pán poslanec 

 

Písomné prílohy zápisnice:  
1.  Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 

Prezenčné listiny sú písomnou prílohou tejto zápisnice na OcÚ. 
 

           

 

             Anton Chrvala 

                                                                                                   starosta obce v.r. 

 

V Smoleniciach, 13.09.2018 

Zapísala: Anna Lošonská 

 

Overovateľ: Tomáš Mráz                    
 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala. 


