
 

 

Zápisnica 
z I. ustanovujúceho  verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

konanej dňa 10. decembra 2018 v Kultúrnom dome v Smoleniciach 

                             

               

 

Prítomní:  Starosta obce, 11 poslancov OZ 

Prizvaná:  Ing. Eva Hájičková – predsedníčka miestnej volebnej komisie 

Nezúčastnila sa: p. Púchla – kontrolórka obce   

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.          

Otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach a oboznámil prítomných 
s priebehom rokovania I. ustanovujúceho verejného obecného zastupiteľstva.   
 

Bod: 1 

Úvodné záležitosti 
 a) 

Starosta a oboznámil prítomných s priebehom rokovania I. ustanovujúceho verejného 
obecného zastupiteľstva.   
b) 

Starosta určil zapisovateľku a overovateľov.  
Za zapisovateľku:        pracovníčku Obecného úradu pani Alenu Hirnerovú.  
Za overovateľov:         Radoslava Horníka a pána Tibora Lančariča  

 

c) 

Starosta vyzval predsedníčka miestnej volebnej komisie, pani Ing. Evu Hájičkovú, aby 
oboznámila prítomných s výsledkami volieb starostu obce Smolenice a volieb do obecného 
zastupiteľstva obce Smolenice a následne odovzdala osvedčenia starostovi obce 
a novozvoleným poslancom.  
Výsledky volieb sú textovou prílohou č. 1. 
 

d) 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie, p. Ing. Eva Hájičková, vyzvala starostu obce, aby 

zložil zákonom predpísaný sľub, podpísal ho  a ujal sa funkcie starostu na ďalšie volebné 
obdobie. 

 

e) 

Po zložení sľubu starosta prečítal znenie sľubu poslanca. Potom slávnostne zložili poslanci 
sľub a podpísali sa.  

Poslancami pre volebné obdobie 2014-2018 sú:  
Adriana Galbová 

Michal Holkovič 

Radoslav Horník 

Ing. Peter Janiga 

Tibor Lančarič 

Radko Mráz 

Ing. Svetlana Petrovičová 

prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD. 
Ing. Mgr. Júlia Rakovská, PhD. 
Ing. Ondrej Repa 

ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná 
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Po zložení sľubu poslancov starosta obce prečítal slávnostný príhovor, ktorý je textovou 
prílohou tejto zápisnice č. 2. 
 

Po príhovore starosta  pokračoval  v zasadnutí a prečítal program  zasadnutia: 
 

Bod 2 

Program zasadnutia: 

 

1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  
- beriete na vedomie :výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva,   
- konštatujete: že novozvolený starosta obce a poslanci zvolili zákonom predpísaný sľub 

2. Voľba návrhovej, mandátovej, volebnej komisie 

3. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

4. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov a členov komisií 
5. Určenie platu novozvoleného starostu 

6. Určenie a schválenie sobášiacich  
7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Smolenice 

8. Rôzne 

Diskusia 

 

 Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       11 

- za:               11          

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 
Uznesenie I/2 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach 

 

A.   b e r i e  n a   v e d o m i e 

 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

 2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B.    k o n š t a t u j e,  ž e 
 1. novozvolený starosta Obce Smolenice Anton Chrvala zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu obce 

 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 
Adriana Galbová 

Michal Holkovič 

Radoslav Horník 

Ing. Peter Janiga 

Tibor Lančarič 

Radko Mráz 

Ing. Svetlana Petrovičová 

prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD. 
Ing. Mgr. Júlia Rakovská, PhD. 
Ing. Ondrej Repa 

ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
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Bod 3 
Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová, mandátová a volebná komisia pracovala v nasledovnom 

zložení: 
 

predseda:    Ondrej Repa 

            člen:                            Svetlana Petrovičová 

            overovateľ zápisnice: Radoslav Horník, Tibor Lančarič 

            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       11 

- za:               11          

- proti:             0        

- zdržal sa:       0  

Uznesenie I/3    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , aby návrhová, mandátová a volebná komisia pracovala 

v uvedenom zložení.  
 

 

Bod 4  

Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

 

Podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov musí byť poverený poslanec, 
ktorý bude zvolávať  a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ide o prípady, keď starosta 

alebo zástupca starostu nie sú schopní viesť rokovanie obecného zastupiteľstva alebo 
odmietnu viesť rokovanie obecného zastupiteľstva. 
 

Starosta navrhol, aby poslanci  schválili nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie I/4 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach 

 

p o v e r u j e 

 

poslankyňu Adrianu Galbovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       11 

- za:               11          

- proti:             0        

- zdržal sa:       0  

 

Uznesenie I/4    

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach poveruje poslankyňu Adrianu Galbovú zvolávaním 
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
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Bod 5 

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov a členov komisií 
 

Poslanci tento bod na návrh starostu  schvaľovali ako celok, to znamená, že odsúhlasili  
zriadenie  jednotlivých komisií, zvolili predsedu, podpredsedu a členov komisií jedným 
uznesením.  
Znenie navrhnutého uznesenia: 
Uznesenie II/5 

I. 

A.   z r i a ď u j e 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov 

 

B.    v o l í 
 a) predsedu komisie: p.p. Peter Janiga  

 b) podpredsedu komisie: p.p. Radoslav Horník 

            c) členov komisie: p.p. Tibor Lančarič 

 

II. 

A.   z r i a ď u j e 

Komisiu finančnú 

 

B.    v o l í 
            a) predsedu komisie: p.p. Svetlana Petrovičová 

 b) podpredsedu komisie: p.p. Adriana Galbová,   
            c) členov komisie: p.p. Libuša Radková, Ing. Magda Hlavatá, Ing. Miroslav Sedlák, 

Ing. Edita Štibraná, Ing. Branislav Lengyel  
 

III. 

A.   z r i a ď u j e 

Komisiu výstavby 

 

B.    v o l í 
            a) predsedu komisie: p.p. Radoslav Horník 

 b) podpredsedu komisie: p.p. Ondrej Repa 

            c) členov komisie: Martin Bednarovský, František  Dobrovodský, Július Koncsek, 
Mgr. Johana Škodáčková, Jozef Vavro, Mária Uhlíková 

 

IV. 

A.   z r i a ď u j e 

Komisiu bytovú 

 

B.    v o l í 
            a) predsedu komisie: p.p. Michal Holkovič 

 b) podpredsedu komisie: p.p. Tibor Lančarič 

            c) členov komisie: Radko Mráz 

 

V. 

A.   z r i a ď u j e 

Komisiu kultúry a športu 

 

 

B.    v o l í 
            a) predsedu komisie: p.p. Michal Holkovič 
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 b) podpredsedu komisie: p.p. Ivana Štibraná  
            c) členov komisie: p.p. Ondrej Repa, Oľga Augustínová, Hilda Boháčková, Klaudia 

Holkovičová, Jana Holomková, Mgr. Art. Filip Horník, Radoslav Janurík, Mária 
Klementovičová, František Krenželak, Viliam Machala, Mgr. Tomáš Mráz, Daniel 

Mruškovič, Katarína Rábarová, Braňo Rožič, Jozef Štrbka, Pavol Zárecký, Pavol 

Hájiček 

 

VI. 

A.   z r i a ď u j e 

Komisiu obchodu a cestovného ruchu 

 

B.    v o l í 
            a) predsedu komisie: p.p. Radko Mráz 

 b) podpredsedu komisie: p.p. Michal Holkovič 

            c) členov komisie: Ing. Eva Hájičková , Mgr. Pavol Kudláč  
 

VII. 

A.   z r i a ď u j e 

Komisiu školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí 
 

B.    v o l í 
            a) predsedu komisie: p.p. Libuša Radková 

 b) podpredsedu komisie: p.p. Júlia Rakovská 

            c) členov komisie: p.p. Adriana Galbová, PhD. Terézia Drdúlová,, PhDr.PaedDr.            

                THLic. Ivana Štibraná, Ing.arch. Monika Magulová Gombárová, Martina Pobjecká,  
                Mgr. Kamila Štrbková 

- na návrh p.p. Radkovej sa stala podpredsedníčkou p.p.  Rakovská a p. Galbová členkou 
komisie, 

 

VIII. 

A.   z r i a ď u j e 

Komisiu kultúrneho dedičstva 

 

B.    v o l í 
            a) predsedu komisie: p.p. Ivana Štibraná 

 b) podpredsedu komisie: p.p. Libuša Radková 

            c) členov komisie: Mgr., PhD. Emília Biháriová, Mgr. František  Birošík, Mgr. Tomáš 
Hornáček, Mgr. Ivana Janáčková, , Ing. Peter Janiga, Mgr. Andrej Lančarič  

IX. 

A.   z r i a ď u j e 

Komisiu verejného poriadku, bezpečnosti a životného prostredia 

 

B.    v o l í 
            a) predsedu komisie: p.p. Tibor Lančarič 

 b) podpredsedu komisie: p.p. Michal Holkovič 

            c) členov komisie: Ing. Branislav Lengyel, Jozef Štrbka 

 

X. 

A.   z r i a ď u j e 

Komisiu pre územný plán obce Smolenice 

 

B.    v o l í 
            a) predsedu komisie: p.p. Radoslava Horníka 

 b) podpredsedu komisie: p.p. Ondrej Repa  
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            c) členov komisie: Ing. Branislav Lengyel 
 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       11 

- za:               11          

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 

Uznesenie I/5 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  komisie obecného zastupiteľstva a predsedov, 

podpredsedov a členov komisií tak, ako boli prečítané  v Návrhu uznesenia č. I/5, vrátane 
opravy Komisiu školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí. 
 

 

 

Bod 6 

Určenie platu novozvoleného starostu 

 

S účinnosťou od 1.12.2018 sa zmenil zákon, ktorý upravuje platové pomery starostov obcí. 
Podstatou zmeny zákona je skutočnosť, že od 1.12.2018 patrí starostovi vyšší plat, keďže v § 
4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest sa zvýšil koeficient, ktorým sa určuje zákonný plat starostu. V prípade 
starostu Smoleníc sa tento koeficient zmenil z 2,17 na 2,41 násobok priemernej mzdy 
v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. 
Na základe uvedeného museli poslanci  rozhodnúť o plate starostu v období od od 1.12.2018 
do 10.12.2018 (teda do skončenia funkčného obdobia) a zároveň obecné zastupiteľstvo určilo 
na základe oprávnenia podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení plat starostu. 
Starosta prečítal návrh uznesenia: 
 

Uznesenie č. I/6: 
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach 

 

A. 

určuje,  
že starostovi Obce Smolenice za výkon funkcie od 1.12.2018 do 10.12.2018 prináleží plat 
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov účinných od 1.12.2018 zvýšený o 45 % 

zo sumy určenej podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

B. 

určuje  
starostovi Obce Smolenice plat zvýšený o 45 % zo sumy určenej podľa § 4 ods. 1 zákona č. 
253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       11 

- za:               10          

- proti:            0         

- zdržal sa:      0  – p.p. Janiga        

Uznesenie I/6 

Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostu tak ako ho prečítal starosta obce. 
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Bod 7 

Určenie sobášiacich 

 

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov poverujete poslancov obecného zastupiteľstva  za 
sobášiacich na účely vyhlásenia snúbencov o uzavretí manželstva na matričnom úrade pre 
obvod Obce Smolenice. 

Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. I/7: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach 

 

p o v e r u j e 

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov poslancov obecného zastupiteľstva pánov Radka 
Mráza, Radoslava Horníka a Tibora Lančariča za sobášiacich na účely vyhlásenia snúbencov 
o uzavretí manželstva na matričnom úrade pre obvod Obce Smolenice. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       11 

- za:               11          

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
               

Uznesenie I/7 

Obecné zastupiteľstvo poveruje v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poslancov obecného 
zastupiteľstva pánov Radka Mráza, Radoslava Horníka a Tibora Lančariča za sobášiacich na 
účely vyhlásenia snúbencov o uzavretí manželstva na matričnom úrade pre obvod Obce 
Smolenice. Starostovi obce sobášiť vyplýva priamo z funkcie, preto nie je potrebné o tom 

hlasovať. 
 

Bod 8 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Smolenice  
Dňa 6.3.2019 sa končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce, a preto je potrebné 
vzhľadom na termíny určené zákonom o obecnom zriadení už teraz určiť a vyhlásiť termín 
voľby hlavného kontrolóra obce. Ten sa vyhlasuje najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, 
pričom voľba sa vykoná počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného 
kontrolóra. 
Na základe uvedeného starosta navrhol, aby poslanci schválili nasledovné uznesenie: 
Uznesenie č. I/8 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. v y h l a s u j e  

 

Voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva Obce Smolenice dňa 6. februára 2019. 

 

B. s c h v a ľ u j e 

 

1. v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra Obce 
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Smolenice v rozsahu jednej tretiny  a deň nástupu hlavného kontrolóra do práce 07.marca 
2019 , 

2. v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra podľa ustanovenia § 18c ods. 1 písm. 
d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 1,68 
násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve mesačne 
v závislosti od dĺžky pracovného času hlavného kontrolóra. 

 

3. náležitosti prihlášky kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice podľa 
ustanovenia § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov takto: 

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje kandidáta (e-mail, 

telefón); 
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – kvalifikačným 
predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné 
vzdelanie; 

- profesijný štruktúrovaný životopis; 
-  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo výpis z registra trestov nie 

starší ako tri mesiace; 

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania 
voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice; 

 

4. termín a miesto na doručenie prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra tak, že 
kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí doručiť svoju písomnú prihlášku spolu 
s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 23.januára 
2019  do 15.00 hod. v zalepenej obálke na adresu: 

Obecný úrad Smolenice, SNP 52, 919 04  Smolenice 

 Zn.: „Voľby hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ 

5. volebnú komisiu na voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice s počtom 5 členov 
v zložení z poslancov, ktorí budú dozerať na splnenie podmienok na voľby a otvárať obálky: 

Radoslav Horník 

 Michal Holkovič 

 Peter Janiga 

 Svetlana Petrovičová 

       Júlia Rakovská 

 a náhradníkov volebnej komisie na voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice v poradí: 
Libuša Radková 

Ondrej Repa 

Adriana Galbová. 
 

- p.p. Janiga chcel vedieť, či budú všetci poslanci rozhodovať a hlasovať o hlavnom 

kontrolórovi obce, ako v minulom období pri voľbe hlavného kontrolóra, 
- starosta objasnil, že menovaní poslanci budú dozerať na splnenie podmienok a otvárať 
obálky, ale všetci poslanci sa zúčastnia výberu kontrolóra a na verejnom zasadnutí ho 
schvália.  
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:       11 

- za:               11          

- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
               

Uznesenie I/8 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Smolenice. 
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Bod 9 

Rôzne 

 

Starosta obce  oznámil, že zástupcom starostu bude i naďalej pán Radoslav Horník. S jeho 

prácou je spokojný, vykonáva ju svedomite a zodpovedne. Písomné poverenie starostu pre p. 
Horníka bude vykonané v najbližších dňoch , najneskoršie do 60 dní podľa zákona. 

Diskusia poslancov: 

- p.p. Radková navrhla, aby si starosta navrhol harmonogram čerpania svojej dovolenky, 
pretože na minulom zasadnutí mu poslanci schválili preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 

rok 2017. To znamená, že v r. 2018 si starosta nevyčerpal ešte žiadnu dovolenku. Upozornila, 
že môže v budúcnosti prísť k tomu znovu, 

- p.p. Janiga skonštatoval, že v prípade, ak  bude žiadať preplatenie a v rozpočte nebude 
s touto položkou rátané,  dovolenka by mu prepadla, 

- starosta skonštatoval, že sa bude snažiť, avšak chod v obci je nevyspytateľný a vyžaduje si 
jeho prítomnosť v mnohých prípadoch, viackrát sa už stalo že naplánovanú dovolenku musel 
zrušiť. 
 

Bod 10 

Diskusia 

 

- p. Polák – zablahoželal novozvolenému  starostovi a poslancom za seba a všetkých 
minulých poslancov, ktorí nekandidovali. Poprial im veľa úspechov do ďalšej zodpovednej 
a neľahkej úlohe poslancov. Ďalej navrhol, že Komisia pre životné prostredie bude plniť 
v obci veľmi závažnú úlohu, a preto by mala pracovať samostatne. V tej súvislosti poukázal aj 
na iné problémy, ktoré sa budú musieť v budúcnosti riešiť a to napr.: vrt Artézskej studne a  

úbytok zásoby vody, nefunkčná kanalizácia v prípade prívalových dažďov. 

Skonštatoval, že starosta má zodpovednosť a musí denne riešiť problémy nielen chodu obce, 
ale všetkých občanov v obci, a preto je si nemôže určiť zodpovedne dovolenku v predstihu 

tak, aby ju mohol skutočne v určené dni čerpať, pokiaľ nepôjde do zahraničia.     
 

Starosta po ukončení diskusie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Zároveň 
všetkých občanov pozval na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v dňoch 21. až 23.decembra 

2018.  

 

Textové prílohy:  
1. Výsledky volieb starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

2. Príhovor starostu obce 

3. Komisie obecného zastupiteľstva  na obdobie r. 2018 – 2022  

4. Kópie Sľubu starostu a obecného zastupiteľstva  
 

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

 

           

                                       Anton Chrvala 

                                                                                                                              starosta obce                                                                                            

V Smoleniciach, 10.12.2018 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Tibor Lančarič, Radoslav Horník                    

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala. 


