
 

 

Zápisnica 
zo   IV. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 14. marca 2019 

 

Miesto: KSD Smolenická Nová Ves                                                       o 18:00 hod.      

               

 

Prítomní:  Starosta obce, 9 poslancov OZ 

Ospravedlnení poslanci: p.p. Radková, Holkovič   

 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 9 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. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 

5. Žiadosť kontrolóra obce o súhlas s podnikaním a vykonávaním činnosti riadiaceho orgánu 
právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť 

6. Informácia o vzdaní sa členstva Ing. Branislava Lengyela v komisii finančnej, komisii 
verejného poriadku a bezpečnosti a životného prostredia a komisii pre územný plán 

7. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a 
žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2019 

8. Schválenie zástavovej štúdie - Urbanistická štúdia-IBV Smolenice „Za bránou“ 

9. Schválenie odkúpenia pozemkov pod chodník - Ulica Jahodnícka (PD Smolenice) 

10. Schválenie zámeru odpredaj pozemku PD Smolenice 

11. Schválenie zámeru odpredaj pozemku Johana Škodáčková a spol. 

12. Schválenie zámeru odpredaj pozemku Ivan Rábara 

13. Schválenie zámeru odpredaj pozemku Tomáš Pobjecký- tento bod bol na žiadosť p. 
Pobjeckého stiahnutý zo zasadnutia. 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:     0 
Uznesenie IV/1 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 14. marca  2019. 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

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
https://smolenice.com/wp-content/uploads/2019/01/navrh-VZN-strava-2019.pdf?x43549
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Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:   Ondrej Repa 

            člen:                           Adriana Galbová 

            overovateľ zápisnice: Radko Mráz  
            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
 

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

Bod 3  

Kontrola plnenia úloh a uznesení z predchádzajúceho VZ OZ dňa 06. februára 2019 

 

Na  minulom verejnom zasadnutí bolo schválené VZN č.74/2019, toto bolo následne 
vyvesené na úradnej tabuli a aj na webovom sídle obce. 
Taktiež prebehli voľby HK, kde bol do funkcie zvolený Ing. B. Lengyel, ktorý dňa 7.3.2019 
ujal svojej funkcie hlavného kontrolóra obce. 
Z diskusie občanov a p.p. Janigu vyplynula úloha, aby obec riešila výšku poplatku za KO. Pre 

krátkosť času a obdobie platenia poplatkov za KO nebol priestor pre vydanie stanoviska 

k odpadom. Podklady k poplatkom sú čiastočne k dispozícii, ale nie sú skompletizované 
podklady. 

Tento bod brali poslanci na vedomie. 

Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:     0 
Uznesenie IV/3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia úloh a uznesení 
z predchádzajúceho VZ OZ zo dňa 06.februára 2019. 

   

 

 

Bod 4  

Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019 

Podklady k dotáciám  všetci poslanci dostali emailom a konkrétne žiadosti riešili na 
pracovnom stretnutí poslancov. Starosta prečítal sumy navrhnuté na udelenie dotácií 
organizáciám a poslanci schvaľovali každú dotáciu osobitne po jednotlivých bodoch. 

 

1. David Benca – Sport club Pohoda 

Žiadosť: 2500,-                                      Pridelené: 1000,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:     0 

 

2. Základná organizácia zväzu chovateľov Smolenice  

Žiadosť: 1500,-                                      Pridelené: 1200,- 
Prítomní:        9 
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- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

3. Šachový klub TJ Chemolak Smolenice 

Žiadosť: 200,-                                      Pridelené: 200,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

4. OZ Neštišané 

Žiadosť: 2200,-                                      Pridelené: 2000,- 

Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

5. Športový klub DRAKO TEAKWON-DO ITF Smolenice 

Žiadosť: 3200,-                                      Pridelené: 2500,- 

Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

6. MO jednota dôchodcov p.Kubovčíková 

Žiadosť:   300,-                                      Pridelené: 250,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

7. OZ Smolenická Čerešenka 

Žiadosť:   700,-                                      Pridelené: 700,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

8. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

Žiadosť:   200,-                                      Pridelené: 200,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

9. Základná organizácia Zväzu záhradkárov Smolenice 

Žiadosť: 1000,-                                      Pridelené: 700,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

10. OZ Karpatoš 
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Žiadosť: 1000,-                                      Pridelené: 1000,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

11. Poľovnícke združenie Driny Smolenice 

Žiadosť:   600,-                                      Pridelené: 600,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

12. CK Karpaty Smolenice 

Žiadosť: 6000,-                                      Pridelené: 5000,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

13. Slovenský červený kríž,  miestny spolok Smolenice 

Žiadosť: 1200,-                                      Pridelené: 600,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

14. OZ tenisový klub Smolenice 

Žiadosť: 3000,-                                      Pridelené: 500,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

15. Klub volejbal 

Žiadosť:   200,-                                      Pridelené: 100,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

16. OZ Záruby – spevácky zbor 
Žiadosť:  850,-                                      Pridelené: 800,- 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:           0        

- zdržal sa:     0 

 

Uznesenie IV/4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 po jednotlivých 
bodoch. 
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Bod 5  

Žiadosť kontrolóra obce o súhlas s podnikaním a vykonávaním činnosti riadiaceho 
orgánu právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť 

 

Novozvolený hlavný kontrolór obce Ing. Branislav Lengyel doručil na obecný úrad žiadosť 

o súhlas Obecného zastupiteľstva s vykonávaním zárobkovej činnosti, resp. o možnosť 
vykonávania činnosti riadiaceho orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť. 
 

Starosta konštatoval, že v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce nesmie bez súhlasu obecného 
zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, 
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú 
činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu 
alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich 
maloletých detí.  
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom III. Zasadnutí 6. 2. 2019 zvolilo za hlavného kontrolóra 
obce Ing. Branislava Lengyela. Hlavný kontrolór obce nastúpil do pracovného pomeru 
s obcou na pozíciu hlavného kontrolóra obce 7. 3. 2019, jeho funkčné obdobie je 6 rokov, 
pričom obecné zastupiteľstvo určilo hlavnému kontrolórovi obce v súlade s príslušným 
uznesením č. I/8 zo dňa 10. 12. 2018, ktorým vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra, pracovný 
úväzok v rozsahu 1/3 ustanoveného pracovného času. 
 

Vzhľadom na citované ustanovenie § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, ako aj na 
skutočnosť, že hlavný kontrolór obce Ing. Branislav Lengyel v súčasnosti vykonáva funkciu 
štatutárneho orgánu v spoločnosti GALEN, s. r. o., ktorú chce vykonávať aj počas funkčného 
obdobia vo funkcii hlavného kontrolóra Obce Smolenice, je potrebný súhlas obecného 
zastupiteľstva s výkonom funkcie konateľa v spoločnosti GALEN, s. r. o. pre hlavného 
kontrolóra obce. 
 

Starosta navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

s ú h l a s í 
 

aby hlavný kontrolór Obce Smolenice Ing. Branislav Lengyel vykonával počas funkčného 
obdobia hlavného kontrolóra Obce Smolenice funkciu konateľa v spoločnosti GALEN, s. r. 

o., so sídlom Komenského 90, 919 04  Smolenice, IČO: 36 259 039, zapísanej v obchodnom  

registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14667/T. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         9 

- za:                 9             

- proti:             0            

- zdržal sa:       0 

 

Uznesenie IV/5    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Žiadosť kontrolóra obce o súhlas s podnikaním 
a vykonávaním činnosti riadiaceho orgánu právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú 
činnosť. 
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Bod 6 

Informácia o vzdaní sa členstva Ing. Branislava Lengyela v komisii finančnej, komisii 
verejného poriadku a bezpečnosti a životného prostredia a komisii pre územný plán 

 

Tento bod brali poslanci na vedomie . 

Ing. Branislav Lengyel sa listom zo 7. 3. 2019 vzdal členstva v komisii finančnej, komisii 
verejného poriadku a bezpečnosti a životného prostredia a komisii pre územný plán, a to 

z dôvodu jeho zvolenia za hlavného kontrolóra obce Smolenice. Starosta zároveň žiadal 

poslancov, aby do nasledujúceho verejného zastupiteľstva predložili návrhy na nových členov 
uvedených komisií namiesto Ing. Branislava Lengyela, tak aby do programu nasledujúceho 
obecného zastupiteľstva zaradil bod voľby člena uvedených komisií. 
 

Vychádzajúc zo skutočnosti, že členstvo v komisii obecného zastupiteľstva zaniká písomným 
oznámením o jeho vzdaní sa, uvedenú informáciu poslanci berú na vedomie, preto starosta 

navrhol, aby poslanci schválili nasledovné: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

b e r i e   n a   v e do m i e   

 

vzdanie sa Ing. Branislava Lengyela členstva v komisii finančnej, komisii verejného poriadku 
a bezpečnosti a životného prostredia a komisii pre územný plán dňom 7. 3. 2019. K tomuto 

dňu jeho členstvo v komisii finančnej, komisii verejného poriadku a bezpečnosti a životného 
prostredia a komisii pre územný plán zaniká. 
 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9             

- proti:            0            

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie IV/6    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  vzdaní sa členstva Ing. Branislava Lengyela 

v komisii finančnej, komisii verejného poriadku a bezpečnosti a životného prostredia 
a komisii pre územný plán. 

 

Bod 7 

Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl 
a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2019 

 

Návrh VZN bol uverejnený na úradnej tabuli, na stránke obce a tiež ho poslanci dostali 
emailovou poštou. 
Starosta požiadal predsedníčku finančnej komisie p. Petrovičovú, aby ozrejmila niektoré 
údaje k uvedenému VZN. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9             

- proti:            0            

- zdržal sa:      0 

 

 

 

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
https://smolenice.com/wp-content/uploads/2019/01/navrh-VZN-strava-2019.pdf?x43549
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Uznesenie IV/7    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 75/2019 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2019. 

 

Bod 8 

Schválenie zástavovej štúdie - Urbanistická štúdia-IBV Smolenice „Za bránou“ 

 

Starosta vyzval zástupcu p. Horníka o stanovisko k urbanistickej štúdii. 
P.P. Horník informoval prítomných, že sa jedná o Zástavbovú  štúdiu - Urbanistická štúdia-

IBV Smolenice „Za bránou“. 

      Firma BEWA STAV, ako investor zamýšľanej  bytovej výstavby dala žiadosť 
o stanovisko k výstavbe. Ide cca o 40 rodinných domov v 4 lokalitách. Predložili 
požadovanú urbanistickú štúdiu, ktorá je v súlade s Územným plánom (ďalej len ÚP) 
obce Smolenice (ÚP bol schválený v r. 2017, regulačný celok 18). Po prerokovaní 
Komisia ÚP 8 hlasmi z 8 doporučila   poslancom, aby štúdiu schválili. Vyzvala investora 
na dopracovanie pripomienky k doprave, ktorý túto požiadavku spracoval a predložil. 
Skonštatovala, že štúdia sa riadi všetkými regulatívmi a normatívmi určenými v ÚP. Pani 
Mikušová vyjadrila, na požiadanie obce, k predmetnej lokalite súhlasné stanovisko. 
Investor sa zaviazal, že vybuduje 2 kompletné plnohodnotné miestne komunikácie, 
včítane chodníkov, a dá ich bezodplatne do užívania obce. Plná hodnota šírky 
komunikácie na ul. Kukučínova zostane zachovaná. Na otázku p.p. Petrovičovej 
oboznámil, že investor bude plne hradiť vybudovanie inžinierskych sietí v danej lokalite. 

Starosta skonštatoval, že každý pozemok je definovaný tak, že bude mať vlastné 
parkovacie miesto. Ing. Zamborský, na požiadanie starostu ako pracovník stavebného 
úradu obce Smolenice, objasnil históriu žiadosti. Skonštatoval, že obec je naklonená 
uvedenej výstavbe a bude nápomocná k realizácii.  P.p. Janiga sa informoval na dopravu 

na nových uliciach v súvislosti s používaním mechanizmov PD Smolenice. Taktiež sa 
zaujímal o riešenie možnej zamýšľanej bytovej výstavbe na pozemkoch v cviku za p. 

Polákom. Chce komplexné riešenie do budúcnosti na vybudovanie inžinierskych sietí 
s prepojením na požadovanú výstavbu rodinných domov, ktorú chce realizovať BEWA 
STAV. P.p. Galbová, ako zástupca občanov, sa zaujímala, ako to ovplyvní obyvateľov jej 
ulice, konkrétne pohyb mechanizmov, hluk a prach. Skonštatovala, že materiály na 
rokovanie dostala v nepostačujúcom obsahu a čase, aby ich mohla dobre naštudovať. Ing. 

Lengyel sa ako člen komisie ÚP vyjadril k predmetnej žiadosti a skonštatoval, že to je 
v súlade s ÚP obce. Kompletná štúdia sa nachádza na OcÚ Smolenice a poslanci ju mali 

vo viacerých exemplároch predloženú priamo na prebiehajúcom zastupiteľstve. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                7           

- proti:            0            

- zdržal sa:      2 – p.p. Galbová, Rakovská 

 

Uznesenie IV/8    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zástavbovú  štúdiu - Urbanistická štúdia-IBV Smolenice 

„Za bránou“. 

 

Bod 9 

Schválenie odkúpenia pozemkov pod chodník od PD Smolenice – ulica Jahodnícka 

 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe odkúpenia pozemkov od PD Smolenice  

Z dôvodu výstavby inžinierskych sietí a chodníka na ulici Jahodnícka v Smolenickej Novej 

Vsi potrebuje obec odkúpiť pozemky od PD Smolenice. PD Smolenice je ochotné predať 
pozemky obci v sume 2,- € za 1 m².  

https://smolenice.com/wp-content/uploads/2019/02/navrh-vzn-dotacia-skola2019.pdf?x12111
https://smolenice.com/wp-content/uploads/2019/02/navrh-vzn-dotacia-skola2019.pdf?x12111
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Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov uzavretie kúpnej zmluvy na nadobudnutie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam s predávajúcim Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach, so sídlom 
919 04  Smolnice, IČO: 00 208 248, zapísanému v obchodnom registri Okresného súdu 
Trnava, oddiel Dr, vložka č. 31/T, na kúpu pozemkov vo vlastníctve predávajúceho, a to: 

- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 1027, trvalý trávny porast s výmerou 591 m²  a  

- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 1028/5, trvalý trávny porast s výmerou 775 m², 
zapísanými na liste vlastníctva  č. 415 pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie 
Smolenická Nová Ves,  do vlastníctva Obce Smolenice za cenu 2,- €/m², spolu za kúpnu 
cenu 2 732,- €. 
 

 

B. s p l n o m o c ň u j e 

 

starostu Obce Smolenice uzavrieť príslušnú kúpnu zmluvu v zmysle bodu A tohto uznesenia a 

vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri prepisovaní a výpočtoch. 
 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9             

- proti:            0            

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie IV/9   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie IV/9 tak, ako ho prečítal starosta obce. 
 

Bod 10 

Schválenie zámeru odpredaj pozemku PD Smolenice 

 

PD Smolenice doručilo obecnému úradu  žiadosť na kúpu pozemkov od Obce Smolenice, 
ktoré sa nachádzajú v hospodárskych dvoroch PD Smolenice.  Po preskúmaní žiadosti PD 
Smolenice možno konštatovať, že uvedené pozemky obec nevyužíva a ani sa reálne užívať 
nedajú, keďže sú súčasťou dvorov PD Smolenice. 
 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
obce. Starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo prevod pozemkov z vlastníctva 
obce do vlastníctva PD Smolenice ako prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodov 
osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to formou kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 2,- € 
za 1 m². 
 

Starosta preto navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby prijalo nasledovné uznesenie: 
 
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: 

- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 1596/1, ostatná plocha s výmerou 295 m² a 

- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 1597, ostatná plocha s výmerou 3 985 m² 
zapísanými na liste vlastníctva č. 2229 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice, 
- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 1478/1, orná pôda s výmerou 1 687 m², 
zapísaným na liste vlastníctva č. 2000 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice a  
- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 887/1, ostatná plocha s výmerou 2 053 m² 
zapísaným na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenická 
Nová Ves; 

na Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach, so sídlom 919 04  Smolnice, IČO: 
00 208 248, zapísanému v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Dr, vložka č. 
31/T, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa za kúpnu cenu 2,- € za 1 m².  
 

B. u k l a d á 

starostovi obec, aby 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 nadobúdateľa.  
 

Diskusia prítomných k uvedenému bodu: 
- p.p. Janiga sa zaujímal, či by sa nenašli ešte pozemky podobného typu a nemohli by sa 

zameniť s PD, pretože sa mu zdá, že obci tak ubúdajú pozemky, 
- p. Ing. Pinček (PD Smolenice) – informoval, že predmetné pozemky slúžia ako prístupové 
cesty, cesty do hál a cez budovy. Zároveň konštatoval, že sa snažia riešiť vzájomné spolužitie 
s obcou a poľovným združením tak, aby boli pre všetkých tolerantné. V rámci dobrých 
vzťahov sa podieľajú bezodplatne na likvidácii menších čiernych skládok. Sponzorujú školu, 
škôlku aj združenia v obci. Starosta poďakoval PD za spoluprácu pri prácach na oprave 
kanalizácie.  
- p.Jozef Volner poďakoval PD aj obci za spoluprácu za poľovné združenie. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9             

- proti:            0            

- zdržal sa:      0 

Uznesenie IV/10   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie IV/10 tak, ako ho prečítal starosta. 
 

Bod 11 

Schválenie zámeru odpredaj pozemku Johana Škodáčková a spol. 

 

Mgr. Johana Škodáčková a dcéra Jana Smith, doručili na obecný úrad žiadosť na kúpu 
pozemku od Obce Smolenice, ktorý je v užívaní žiadateliek ako časť ich záhrady.  Po 
preskúmaní žiadosti možno konštatovať, že tento pozemok Obec nevyužíva a ani sa reálne 
užívať nedá, keďže je súčasťou záhrady v užívaní žiadateliek o prevod vlastníckeho práva. Ide 

o časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 522, ostatná plocha s výmerou 1 708 m², 
pričom žiadateľky majú záujem o odkúpenie časti vo výmere približne 20 m². 
 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
obce. Starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo prevod pozemkov z vlastníctva 
obce do podielového spoluvlastníctva  ako prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

z dôvodov osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
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Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to formou kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 
20,- € za 1 m². 
 

Starosta preto navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby prijalo nasledovné uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  

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: 

- časti pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 522, ostatná plocha s výmerou 1 708 m² 
zapísaným na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. 
Smolenická Nová Ves v približnej výmere 20 m²; 

na Mgr. Johanu Škodáčkovú a Janu Smith, obidve bydliskom Obrancov mieru 35, Smolenice, 

do ich podielového spoluvlastníctva, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa za kúpnu 
cenu 20,- € za 1 m². Geometrický plán na oddelenie časti pozemku určenej na prevod 
vyhotovia žiadateľky na svoje náklady. 
 

B. u k l a d á 

starostovi obec, aby 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 nadobúdateľa.  
 

P.p. Petrovičová – ozámila, že sa zdrží hlasovania o tomto bode a aj ostatných schvaľovaných 
zámeroch na predaj pozemkov na tomto zasadnutí. Žiada, aby boli všetky zámery na odpredaj 
vždy prerokované najskôr na pracovnom zasadnutí OZ. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                8             

- proti:            0            

- zdržal sa:      1 – p.p. Petrovičová 

 

Uznesenie IV/11    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie IV/11 tak, ho prečítal starosta.  
 

Bod 12 

Schválenie zámeru odpredaj pozemku Ivan Rábara 

Ivana Rábara podal žiadosť o kúpu pozemku od Obce Smolenice, ktorý je v užívaní žiadateľa 
ako časť jeho záhrady.  Po preskúmaní žiadosti možno konštatovať, že pozemok, ktorý 
žiadateľa žiada previesť do vlastníctva Obec nevyužíva a ani sa reálne užívať nedá, keďže je 
súčasťou záhrady v užívaní žiadateľa o prevod vlastníckeho práva. Ide o časť pozemku 
parcely registra „E“ s parc. č. 510/1, ostatná plocha s výmerou 38 063 m², pričom žiadateľ má 
záujem o odkúpenie časti vo výmere približne 133 m². 
 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 
obce. Starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo prevod pozemkov z vlastníctva 
obce do vlastníctva žiadateľa ako prevod vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodov 
osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to formou kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 20,- 

€ za 1 m². 
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Starosta na základe uvedených skutočností navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby prijalo 
nasledovné uznesenie: 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  

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: 

- časti pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 510/1, ostatná plocha s výmerou 38 063 m² 
zapísaným na liste vlastníctva č. 2229 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice 
v približnej výmere 133 m²; 

na Bc. Ivana Rábaru, bydliskom Štúrova 26, Smolenice, a to z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa za kúpnu cenu 20,- € za 1 m². Geometrický plán na oddelenie časti pozemku určenej 
na prevod vyhotoví žiadateľ na svoje náklady. 
 

B. u k l a d á 

starostovi obec, aby 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 nadobúdateľa.  
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                8             

- proti:            0            

- zdržal sa:      1 – p.p. Petrovičová 

Uznesenie IV/12    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie IV/12 v znení, ako  ho prečítal starosta obce. 
 

 

Bod 13 

Schválenie zámeru odpredaj pozemku Tomáš Pobjecký a Natália Krátka  
 

Tento bod bol stiahnutý na žiadosť p. Pobjeckého z rokovania a bude sa o ňom rokovať 
niekedy v budúcnosti.  
 

Bod 14 

Rôzne 

- V bode rôzne sa do diskusie prihlásila p.p. Petrovičová. Starosta ju požiadal, aby predložila 
zastupiteľstvu na schválenie návrh zámeru. 
P.p. Petrovičová, požiadala ako predsedníčka finančnej komisie, aby poslanci obecného 
zastupiteľstva schválili  zámer poskytnúť z rozpočtu obce dotáciu v maximálnej výške 17.500 
eur na kapitálové výdavky Základnej školy s Materskou školou Smolenice. Použitie bude  
účelovo viazané na modernizáciu vyučovacieho procesu na 1.stupni ZŠ dovybavením 
všetkých siedmych tried prvého stupňa základnej školy IKT (interaktívne tabule). Základná 
škola sa zaviazala, že bude spolufinancovať zakúpenie notebookov a inštaláciu. Uvedeným by 
sa zvýšila kvalita vedomostí žiakov a zjednodušil by sa vyučovací proces. Rozpočtové 
opatrenie by schvaľovali poslanci na budúcom zasadnutí.  
Starosta dal hlasovať o predloženom zámere.  
Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        9 

- za:                9             

- proti:            0            

- zdržal sa:      0 

Uznesenie IV/14    
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer poskytnúť z rozpočtu obce dotáciu v maximálnej 
výške 17.500 eur na kapitálové výdavky Základnej školy s Materskou školou Smolenice, 
ktorej použitie je účelovo viazané na modernizáciu vyučovacieho procesu na 1.stupni ZŠ 
dovybavením všetkých siedmych tried prvého stupňa základnej školy IKT. 
 

Starosta obce poďakoval pánom Mariánovi Hornáčkovi a synovi, p. Lančaričovi, Haberlovi 
a Galbovi za opravu zábradlia na cintoríne pri Pálffyovskej hrobke. Informoval ďalej 
o dobudovaní zariadenia na detskom ihrisku v SNV v hodnote 1.700€. Oboznámil aj o tom, že 
bola spravená úprava komunikácie Na lúkach, kde boli zasypané jamy. Zároveň požiadal 
občanov, aby nevytvárali skládky odpadu pri novovybudovaných stojiskách kontajnerov  
v Smolenickej Novej Vsi pri cintoríne a tiež v rámci obce.  
P.p. Štibraná chcela, aby sa zverejňovali aj zápisnice z pracovných zasadnutí a zasadnutí 
jednotlivých komisií poslancom a aj verejnosti. Starosta skonštatoval, že v rámci ochrany 
osobných údajov nemôžu byť vždy zverejňované všetky skutočnosti, ktoré sú prerokovávané. 
Dala preto návrh, aby sa zasielali aspoň poslancom materiály z pracovného. P.p. Horník 
konštatoval, že niektoré zápisnice sú veľmi rozsiahle. Každá komisia musí robiť zápis zo 
svojho zasadnutia a môžu si ich preto v prípade záujmu preštudovať. P.p. Štibraná žiadala 
o zasielanie všetkých materiálov, ktoré sa budú prerokovávať kompletne. Do diskusie sa 
zapojil aj p.p. Janiga, ktorý žiadal o včasnejšie informovanie o konaní pracovného 
zastupiteľstva, aby mal možnosť zariadiť si svoj rozvrh a zúčastňovať sa ich. Starosta 

prisľúbil, že sa bude v danej oblasti snažiť o zlepšenie.   
P.p. Petrovičová opätovne žiadala o informáciu, ako sa bude postupovať pri odstránení 
kontajnerov umiestnených pred základnou školou. P.p. Horník informoval, že to bolo 
prerokované na stavebnej komisii. Uvedené prerokoval aj v Trnave na odbore dopravy, kde 

požiadal o stanovisko, ako sa dajú upraviť nové stojiská. P. Franek, vedúci odboru dopravy, 
dá v nasledujúcom týždni odborné stanovisko. Stojiská musia byť zapracované a umiestnené 
v súlade s projektom parkovísk, ktoré sa budú budovať. Starosta informoval, že je zadaná 
požiadavka u projektanta.  

Starosta opätovne požiadal poslancov o spätnú väzbu, ak dostanú od neho mailovú poštu 
(pozvánka na zasadnutia, stretnutia, vyjadrenia, a pod.).  

 

 

Bod 15 

Diskusia 

 

Starosta otvoril diskusiu. 

- Ing. Zamborský informoval, že Slovak Telekom prejavil záujem, na základe prieskumu u 
občanov na ul. Obrancov mieru, SNP a časť ulice Na lúkach, o vybudovanie optického 
pripojenia k jednotlivým nehnuteľnostiam, čo by umožnilo rýchlejší a kvalitnejší prenos dát.  
Potrubie pre optiku je už položené v zemi. Budú sa robiť jednotlivé prípojky, podľa ich 
vyjadrenia cca od 1.-7.4.2019. 

- p. Marta Hlavatá – informovala sa, ako bude obec postupovať v prípade kanalizačných 
poklopov na ceste v časti Obrancov mieru. P.p. Horník komunikoval s p. Ráczom (Cesty 

Nitra) a má prísľub nápravy. Obec zvolá stretnutie so všetkými dotknutými, pôjdu 
skontrolovať celý úsek cesty v rámci kolaudácie. Po skončení zimnej údržby pristúpia Cesty 
Nitra k oprave poklopov. 

- p.J.Volner – poďakoval za poľovné združenie za dotáciu. Tak ako každý rok, aj tento rok 
uskutočnia čistenie priekop pri cestách. Informoval sa, akým spôsobom sa bude likvidovať 
skládka pri „Zámockých záhradách“. V prípade potreby pomôžu. Starosta už rokoval s PD 

Smolenice, ktoré zabezpečí techniku a skládka sa musí vytriediť a následne uložiť na miesta 
na to určené.  
 

 

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



Strana 13 z 13 
 

 

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, 14.03.2019 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Radko Mráz 

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala. 


