
 

 

Zápisnica 
z  III. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 06.  februára  2019  

 

Miesto: Kultúrny dom Smolenice                                                            o 18:00 hod.      

               

 

Prítomní:  Starosta obce, 10 poslancov OZ 

Ospravedlnení poslanci: p.p. Štibraná 

Nezúčastnila sa: p. Púchla – kontrolórka obce   
 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 

prítomných 10 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  
     

 

Bod 1 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Udelenie ocenení Cena starostu Obce Smolenice 

5. Schválenie VZN obce Smolenice č. 74/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 

6. Voľba Hlavného kontrolóra obce Smolenice 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      10 

- za:              10          

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 
Uznesenie III/1 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 06. februára   2019. 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:   Radoslav Horník 

            člen:                            Radko Mráz 

            overovateľ zápisnice: Svetlana Petrovičová, Michal Holkovič  
            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      10  

- za:              10           

https://smolenice.com/wp-content/uploads/2019/01/navrh-VZN-strava-2019.pdf?x43549
https://smolenice.com/wp-content/uploads/2019/01/navrh-VZN-strava-2019.pdf?x43549
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- proti:           0        

- zdržal sa:     0  
 

Uznesenie III/2 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , aby návrhová komisia pracovala v uvedenom zložení.  
 

Bod 3  

Kontrola plnenia úloh a uznesení z predchádzajúceho VZ OZ dňa 27. decembra 2018 

 

Z minulého verejného zasadnutia nevzišli žiadne úlohy, ktoré by bolo potrebné kontrolovať. 
Na otázky bolo zodpovedané priamo na zasadnutí. 
 

Tento bod brali poslanci na vedomie. 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:      10  

- za:              10          

- proti:            0        

- zdržal sa:      0  

Uznesenie III/3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia úloh a uznesení 
z predchádzajúceho VZ OZ zo dňa 27. decembra 2018. 
   

 

 

Bod 4  

Udelenie ocenení Cena starostu Obce Smolenice 

Na základe VZN č.64/2016  O udeľovaní čestného občianstva Obce Smolenice, Ceny Obce 
Smolenice a Ceny starostu obce Smolenice zo dňa 15.12.2016 udelil starosta dve ocenenia 

Cena starostu obce. Toto ocenenie udeľuje starosta obce jednotlivcom a kolektívom za ich 
záslužnú činnosť vo všetkých sférach života obce na prospech občanov obce a samosprávy.  
Dnes by som chcel oceniť Natáliu Korytárovú a jej trénera Ladislava Huňadyho. Žiačka 
Natália Korytárová sa venuje Taekwon-Do ITF už od svojich 5 rokov.  Je veľmi talentovaná, 
dosahuje len tie najlepšie výsledky na súťažiach v kategórii žiačok na Slovensku aj v zahra-

ničí. Poukazujú na ňu aj zahraniční tréneri, že má talent, a keď sa bude správne podporovať a 
viesť, môže to dotiahnuť až na svetovú úroveň a popredné miesta na svete v tomto športe.  
Preto sme koncom roka Natálku navrhli na ocenenie Športovec roka TTSK 2018 a poukázali 
na jej talent. Natália síce v tejto kategórie ocenená nebola, ale svojimi dosiahnutými 
výsledkami si zaslúži ocenenie Cena starostu obce. A že si to právom zaslúži, posúďte sami.  
Športové úspechy Natálie Korytárovej dosiahnuté v roku 2018:  
Absolútna víťazka celoslovenského kola v Smoleniciach – žiačky do 10 rokov – 3x zlatá 
medaila. 

Absolútny víťaz Slovenského pohára žiačok do 10 rokov v Trenčíne – 3x zlatá medaila. 
Majsterka Slovenska žiačok do 10 rokov v disciplíne – sparing (tech. boj) do 35 kg. 

Majsterka Slovenska žiačok do 10 rokov v disciplíne – Tul -  zostavy techník. 
Majsterka Slovenska žiačok do 10 rokov v disciplíne – Špeciálne techniky – kopy do výšky. 
Víťazka Medzinárodnej súťaže v Slovinsku – disciplína – sparing (tech.boj) do 35kg(10 

krajín).  
Víťazka medzinárodnej súťaže v Slovinsku – disciplína – Tul -  zostavy techník (10 krajín). 
Medzinárodná súťaž v Prešove - Strieborná medaila – disciplína - sparing do 35kg (8 krajín). 
Medzinárodná súťaž v Prešove – bronzová medaila – disciplína – Tul zostavy techník (8 
krajín). 
Celoslovenská súťaž v Košiciach – bronzová medaila  - disciplína – Tul zostavy techník 
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Ako druhého ocenil Natálkinho trénera, pána Ladislava Huňadyho. Dlhé roky sa venuje práci 
s mládežou, vedie klub Taekwon-Do ITF a okrem Natálii dosiahol veľa úspechov aj 
s viacerými zverencami, či už mladšími, alebo aj tými staršími. 
Príloha č.1: Kópie listín 

 

 

Bod 5 

Schválenie VZN obce Smolenice č. 74/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 
 

Návrh VZN bol 22.1.2019 vyvesený na úradnej tabuli obce Smolenice a webovej stránke 
obce. Poslanci ho dostali mailom 31.1.2019.  

P. p. Petrovičová  oboznámila so zmenami vo VZN a spôsobe financovania štátnej dotácie na 
stravu pre predškolákov.   

 

Výsledky hlasovania: 
 

Prítomní:        10 

- za:                  0             

- proti:              0            

- zdržal sa:       0 

Uznesenie III/5    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN obce Smolenice č. 74/2019 o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení. 
 

  

Bod 6 

Voľba Hlavného kontrolóra obce Smolenice 

 

 

       Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 10. decembra 2018 vyhlásilo v zmysle § 18a ods. 
2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie 
hlavnej kontrolórky obce sa končí 6. marca 2019. Obecné zastupiteľstvo určilo termín voľby 
hlavného kontrolóra obce na 6. februára 2019, a tak bola splnená zákonná podmienka, aby sa 
voľby hlavného kontrolóra obce uskutočnili počas posledných 60 dní funkčného obdobia 
terajšieho hlavného kontrolóra. 

 V zmysle zákonných požiadaviek sa voľby hlavného kontrolóra musia vyhlásiť aspoň 40 dní 
pred dňom konania voľby na úradnej tabuli obci a spôsobom v mieste obvyklým. Obec voľbu 
vyhlásila na úradnej tabuli 12. decembra 2018 ako aj spôsobom v mieste obvyklým, a to 

zverejnením na webovom sídle obce. 
 Záujemcovia o funkciu hlavného kontrolóra boli povinní,  v zmysle zákonných podmienok 

ako aj v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva, podať prihlášku najneskôr 14 dní pred 
dňom konania voľby, t. j. do 23. januára 2019 do 15.00 hod. . 

 Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisiu zloženú z poslancov na preskúmanie splnenia 
podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. 

 Starosta vyzval člena komisie pána Horníka, aby informoval obecné zastupiteľstvo o rokovaní 
komisie ustanovenej k voľbe hlavného kontrolóra obce. 
Text: Príloha č.2 

 

 

Starosta poďakoval p.p. Horníkovi a  prečítal návrh spôsobu vykonania voľby hlavného 
kontrolóra a následne dal hlasovať o návrhu.  
 

  

https://smolenice.com/wp-content/uploads/2019/01/navrh-VZN-strava-2019.pdf?x43549
https://smolenice.com/wp-content/uploads/2019/01/navrh-VZN-strava-2019.pdf?x43549
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Uznesenia III/6a 

 

 Obecné zastupiteľstvo vykoná voľbu hlavného kontrolóra obce tajným hlasovaním. 
Voľby sa vykonajú tak, že po prevzatí hlasovacieho lístka s abecedným zoznamom 
kandidátov a ich poradovým číslom a pečiatkou Obce Smolenice, vstupuje poslanec do 
osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, v ktorom upravuje hlasovací lístok 
spôsobom, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo len jedného kandidáta. 
Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Neplatný je aj 
hlasovací lístok, ktoré nie je na tlačive s pečiatkou Obce Smolenice. Hlavným 
kontrolórom obce sa v prvom kole voľby stáva ten z kandidátov, ktorý získa hlasy 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda najmenej 6 hlasov. 

 

 Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov poslancov v prvom kole, 

obecné zastupiteľstvo bezprostredne ešte na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo 
volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší 
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci 
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole voľby sa postup voľby 
primerane zopakuje ako v prvom kole hlasovania s tým, že poslanec dostane hlasovací 
lístok na ktorom budú uvedení všetci kandidáti ako v prvom kole, pričom kandidáti, ktorí 
nepostúpili do druhého kola, budú na hlasovacom lístku vyčiarknutí. Voľby sa vykonajú 
tak, že po prevzatí hlasovacieho lístka upraveného spôsobom pre druhé kolo voľby podľa 
tohto uznesenia,  vstupuje poslanec do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích 
lístkov, v ktorom upravuje hlasovací lístok spôsobom, že na hlasovacom lístku 
zakrúžkuje poradové číslo len jedného kandidáta, ktorý postúpil do druhého kola voľby. 
Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Neplatný je aj 
hlasovací lístok, ktorý nie je na tlačive s pečiatkou Obce Smolenice. V druhom kole 

voľby je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 
 

 Pri rovnosti hlasov v druhom kole voľby sa rozhoduje žrebom, a to bezprostredne po 

vyhlásení výsledkov druhého kola voľby na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
V prípade rozhodovania žrebom sa uvedú mená kandidátov s rovnakým počtom hlasov, 
každé na osobitnom lístku a vložia sa do vhodnej nádoby tak, aby bola zachovaná 
náhodnosť žrebovania. Žrebovanie vykoná poslanec oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľstva určený obecným zastupiteľstvom na ustanovujúcom 
zasadnutí, ak nie ja na zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomný, tak najstarší 
z poslancov prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 Sčítanie hlasov vykoná bezprostredne po každom hlasovaní verejne na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva starosta obce. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        10 

- za:                  0             

- proti:             0            

- zdržal sa:       0 

 

Uznesenie III/6a    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tak, ako ho 

prečítal starosta obce. 

 

      Potom pristúpili poslanci  hlasovaniu. P.Hirnerová odovzdá hlasovací lístok a obálku každému 
poslancovi. Poslanci sa odobrali  za plentu a uskutočnili tajné hlasovanie. 
Starosta otvoril obálky a sčítal hlasy v I. kole hlasovania. 
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Výsledky I. kola hlasovania: 

 

Ing. Lengyel Branislav    6 hlasov 

Ing.PhDr. Veronika Opáleková   1 hlas 

Ing. Helena Poláková     2 hlasy 

Ing. Margita Puspokyová    1 hlas  

Ing. Ladislav Ténai     0 hlasov 

 

Starosta  vyhlásil konečný výsledok volieb hlavného kontrolóra.  
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra obce Smolenice p. Ing. Lengyela 

Branislava. 

 

Bod 7 

Rôzne 

 

1. Starosta obce oboznámil prítomných , akým spôsobom bude fungovať kino. 

2. Oboznámil  občanov, ktorí sú chovatelia ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec, kôz a zveri 

z farmového chovu musia aspoň 1 deň vopred nahlásiť na miestne príslušnú Regionálnu 
veterinárnu a potravinovú  správu Trnava domácu zabíjačku. V prípade nedržania tohto 
nariadenia môže regionálny úrad uložiť pokutu od 400 do 1000 EUR. Jedným z hlavných 
dôvodov tohto opatrenia je zamedziť šíreniu ochorení domácich zvierat. Bližšie informácie sú 
uverejnené na stránke obce a nachádzajú sa aj na obecnom úrade.  
3. Pripomenl, že dňa 16.3.2019 sa bude konať prvé kolo prezidentských volieb. V prípade 
neúspešného  1.kola, druhé kolo bude 30.3.2019. 
 

Bod 7 

Diskusia 
- p. Gergel, p. Frkala -  diskutovali s poslancami o výške poplatku za KO, do budúceho 

verejného zasadnutia predložiť info o KO, 

- p.p. Janiga – navrhol ako prvú úlohu pre kontrolóra obce kontrolu KO, 
p.p. Lančarič – informoval sa, ako pokračuje vysťahovanie a zrušenie zmrzlinového stánku, 

do diskusie sa zapojili aj poslanci p. Janiga, p. Radková, p. Holkovič. P.p. Horník opakovane 
informoval, že boli poskytnuté náhradné priestory na umiestnenie prevádzky, ale ich 
prevádzkovateľka odmietla.  
Starosta obce  po ukončení diskusie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
Písomné prílohy: 
1. Kópie listín – Cena starostu Obce Smolenice 

2. Voľba HK – info komisie  

 

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, v.r. 

                                                                                                      starosta obce  

V Smoleniciach, 06.02.2019 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Svetlana Petrovičová, Michal Holkovič 

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala. 


