
 

 

Zápisnica 
zo   VII. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 12. septembra 2019 

 

Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach                     

 

Prítomní:  Starosta obce, 9 poslancov OZ 

Ospravedlnení poslanci: p.p. Radková, p.p. Lančarič 

 

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 VZN o určení A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v 
materskej škole, B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou školského klubu detí, C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, 
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice. 

5. Schválenie predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PD Smolenice 

6. Správa o výsledkoch  kontroly HK za obdobie 7.3.2019 až 30.6.2019 

7. Zrušenie uznesení OZ č. II/2/2, II/7/3A, II/7/3B zo dňa 19.4.2018 

8. Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č.2/2019 

9. Schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2019 

10. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
SMŠ Lienka 

11. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
kaderníctvo v KD Smolenice 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
Uznesenie VII/1 
Obecné zastupiteľstvo schválilo program VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 12. septembra  2019. 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 
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Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:     Svetlana Petrovičová 

            člen:                             Peter Janiga 

            overovateľ zápisnice:  Michal Holkovič  

            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
 

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

Bod 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúcich VZ OZ 

 

Starosta zhrnul úlohy a plnenie z predchádzajúcich VZ OZ a upozornil poslancov, že tento 
bod berú na vedomie: 

- Na minulom zasadnutí bol schválený odpredaj 2 pozemkov, uvedené pozemky boli 

vyplatené, na kataster boli podané žiadosti o zápis. Pozemok pána Rábaru je už 
komplet vysporiadaný, pozemok pani Škodáčkovej čaká na zápis. 

- Pani poslankyňa Petrovičová žiadala o presun kontajnerov pri škole. Tu sa presun ešte 
nezrealizoval, nie je ešte doriešené vybudovanie nového stojiska pre kontajnery. 

- Pán Štrbka požadoval z dôvodu bezpečnosti orezanie vetví pri značkách obytná zóna 
a trávy na križovatke Trnavská, Kukučínova - tento problém bol v nasledujúcom 
týždni odstránený. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
 

Uznesenie VII/3 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich VZ OZ. 
 

 

Bod 4  

Schválenie VZN o určení  
A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, 
B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí,  
C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady 
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom 
stanovenom termíne a taktiež ho poslanci obdržali aj emailom. 
Starosta požiadal pani poslankyňu Petrovičovú o doplnenie informácií k uvedenému VZN. 

P.p. Petrovičová stručne zhrnula obsah VZN. 
Starosta dal hlasovať o VZN ako o celku. 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 
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- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie VII/4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.76 o určení  
A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, 
B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí,  
C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a 
podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice. 

 

 

Bod 5  

Schválenie predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa PD Smolenice 

 

Na minulom verejnom zasadnutí OZ poslanci schválenie predaja stiahli z programu.  

Bod bol zaradený do dnešného zastupiteľstva a hlasovanie bolo rozdelené na každú parcelu 
samostatne. 

 

PD Smolenice doručilo na obecný úrad 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, 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 na svojom zasadnutí 14. 3. 2019 schválilo spôsob prevodu 
vlastníctva nehnuteľného majetku obce 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 2,- € za 1 m². 
 

Zámer previesť majetok obce do vlastníctva žiadateľa z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 11. 4. 2019, čím bola splnená 
podmienka v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého je obec povinná zámer previesť majetok týmto 
spôsobom zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom 
na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento 
zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. 
 

Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že pozemky určené na prevod sú súčasťou 
hospodárskych dvorov záujemcu o kúpu, ktorý ich užíva a pre obec nemajú zásadný 
hospodársky význam, obec uvedené pozemky nevyužíva. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, boli splnené všetky podmienky na prevod majetku obce z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa v prospech záujemcu o prevod, preto starosta navrhol obecnému 
zastupiteľstvu, aby prijalo nasledovné uznesenie, a ďalej  navrhol, aby sa o každom pozemku 
prijalo osobitné uznesenie na schválenie predaja. 

Pred samotným hlasovaním vyzval poslancov a tiež zástupcu PD Smolenice, p. Ing. 
Vladimíra Pinčeka, predsedu PD Smolenice, aby sa k danej téme vyjadrili. 
Diskusia: 

- p.p. Janiga – žiadal informáciu, či obec a aj starosta súhlasia s predajom pozemkov, 

považuje „výmenu“  za nekvalitnú, navrhol parcelu v SNV nechať na zberný dvor, s predajom  

parciel v Smoleniciach v areáli PD, ktoré slúžia ako cesty a prechádzajú cez budovy súhlasí, 
ale parcelu pri administratívnej budove (orná pôda) je podľa neho nepotrebná pre PD, obec by 
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mala mať perspektívne záujem o túto parcelu do budúcnosti, napr. na vybudovanie 
parkoviska, 

- p.p. Horník – skonštatoval, že poslanci na pracovnom zasadnutí prerokovali tento bod, 
rozdelili hlasovanie na jednotlivé uznesenia, 

- p. Ing. Pinček – vysvetlil prítomným dôvody, prečo má PD záujem uvedené pozemky 
odkúpiť. Skonštatoval, že sa jedná v Smoleniciach o pozemky, na ktorých sa nachádzajú 
betónové a asfaltové cesty, ktoré prechádzajú aj cez budovy morkárne. Pozemok orná pôda, 
sa nachádza pri administratívnej budove. Budova je v zlom technickom stave, PD si dalo 

vypracovať projekt na obnovu a vybudovanie novej bytovej jednotky pre svojich 

zamestnancov. Vchod do budovy by mal byť situovaná práve z uvedenej parcely, a preto 

majú o ňu záujem. Druhým dôvodom je aj to, že ak chcú na tento projekt dostať dotáciu, 
musia byť vlastníkmi pozemku – prístup do budovy. V podstate by PD stačila aj len časť 
z pozemku, aby mali prístup k budove. O pozemok v SNV majú záujem preto, aby mali 
prístup k hnojisku aj v budúcnosti (cestu do ich vlastníctva), 
- starosta obce – dal každému poslancovi farebne spracovanú mapu jednotlivých parciel pre 
lepšiu vizualizáciu,  
p.p. Holkovič – vyjadril svoj názor – schvaľuje odpredaj parciel. 
Starosta obce dal hlasovať o jednotlivých uzneseniach. 
    

Uznesenie č. VII/5/A: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice za  
 

A. s c h v a ľ u j e  

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prevod majetku obce, a to: 

- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 1596/1, ostatná plocha s výmerou 295 m² 
záujemcovi o kúpu: 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 za kúpnu cenu 2,- €/1 m². 
 

Obec prevádza svoj nehnuteľný majetok - pozemky z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
keďže pozemky sú súčasťou hospodárskych dvorov záujemcu o kúpu, ktorý ich užíva a pre 
obec nemajú zásadný hospodársky význam, obec uvedené pozemky nevyužíva a pre obec ani 

nie sú nijako využiteľné. 
 

B. u k l a d á 

starostovi obce uzavrieť  so záujemcom o kúpu kúpnu zmluvu s náležitosťami 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 VII/5/A    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schválilo Uznesenie VII/5/A v navrhovanom znení. 
 

 
Uznesenie č. VII/5/B 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice za  
 

A. s c h v a ľ u j e  

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prevod majetku obce, a to: 
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- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 1597, ostatná plocha s výmerou 3 985 m² 
zapísaný na liste vlastníctva č. 2229 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice  
záujemcovi o kúpu: 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 za kúpnu cenu 2,- €/1 m². 
 

Obec prevádza svoj nehnuteľný majetok - pozemok z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
keďže pozemok je súčasťou hospodárskych dvorov záujemcu o kúpu, ktorý ich užíva a pre 
obec nemajú zásadný hospodársky význam, obec uvedené pozemky nevyužíva a pre obec ani 

nie sú nijako využiteľné. 
 

B. u k l a d á 

starostovi obce uzavrieť  so záujemcom o kúpu kúpnu zmluvu s náležitosťami 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 VII/5/B    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schválilo  Uznesenie VII/5/B v navrhovanom znení. 
 

 
 
Uznesenie č. VII/5/C 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice za  
A. s c h v a ľ u j e  

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prevod majetku obce, a to: 

- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 1478/1, orná pôda s výmerou 1 687 m², 
zapísaný na liste vlastníctva č. 2000 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice 

záujemcovi o kúpu: 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 za kúpnu cenu 2,- €/1 m². 
 

Obec prevádza svoj nehnuteľný majetok - pozemky z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
keďže pozemky sú súčasťou hospodárskych dvorov záujemcu o kúpu, ktorý ich užíva a pre 
obec nemajú zásadný hospodársky význam, obec uvedené pozemky nevyužíva a pre obec ani 

nie sú nijako využiteľné. 
 

B. u k l a d á 

starostovi obce uzavrieť  so záujemcom o kúpu kúpnu zmluvu s náležitosťami v zmysle bodu 

A tohto uznesenia a vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri prepisovaní a výpočtoch. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                2 – p.p. Repa, Holkovič      

- proti:            3 – p.p. Štibraná, Horník, Janiga        

- zdržal sa:      4 – p.p. Galbová, Petrovičová, Rakovská, Mráz 

  

Uznesenie VII/5/C    

- Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice neschválilo odpredaj pozemkov parcely registra 

„E“ s parc. č. 1478/1, orná pôda s výmerou 1 687 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 2000 
pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice záujemcovi o kúpu: Poľnohospodárske 
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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. 

 

 
Uznesenie č. VII/5/D  
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice za  
 

A. s c h v a ľ u j e  

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prevod majetku obce, a to: 

- pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 887/1, ostatná plocha s výmerou 2 053 m², 
zapísaný na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenická 
Nová Ves 

záujemcovi o kúpu: 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 za kúpnu cenu 2,- €/1 m². 
 

Obec prevádza svoj nehnuteľný majetok - pozemky z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
keďže pozemky sú súčasťou hospodárskych dvorov záujemcu o kúpu, ktorý ich užíva a pre 

obec nemajú zásadný hospodársky význam, obec uvedené pozemky nevyužíva a pre obec ani 

nie sú nijako využiteľné. 
 

B. u k l a d á 

starostovi obce uzavrieť  so záujemcom o kúpu kúpnu zmluvu s náležitosťami v zmysle bodu 

A tohto uznesenia a vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri prepisovaní a výpočtoch. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                3 – p.p. Mráz, Holkovič, Repa         
- proti:            3 – p.p. Štibraná, Holkovič, Janiga         
- zdržal sa:      3 – Petrovičová, Horník, Rakovská 

  

Uznesenie VII/5/D    

- Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice neschválilo odpredaj pozemkov parcely registra 

„E“ s parc. č. 887/1, ostatná plocha s výmerou 2 053 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 
2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenická Nová Ves 

záujemcovi o kúpu: 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. 
 

 

Bod 6 

Správa o výsledkoch  kontroly HK za obdobie 7.3.2019 až 30.6.2019 

Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce p. Lengyela, aby prečítal Správu o výsledkoch 
kontroly HK za obdobie  7.3.2019-30.06.2019. 

Správu o výsledkoch kontroly HK za obdobie  7.3.2019-30.06.2019  tvorí textovú prílohu 

 č. 1tejto zápisnice. 
Tento bod brali poslanci na vedomie. 

Starosta navrhol poslancom, aby schválili Uznesenie VII/6 v nasledovnom znení: 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 
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A. prerokovalo správu Hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 07.03.2019 do 

30.06.2019, 

B. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 07.03.2019 do 
30.06.2019. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie VII/6    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice zobralo na vedomie Uznesenie VII/6 v navrhovanom 

znení. 
 

Bod 7 

Schválenie záverečného účtu obce Smolenice za rok 2018 

 

Zrušenie uznesení OZ č. II/2/2, II/7/3A, II/7/3B zo dňa 19.4.2018 

 

Hlavný kontrolór obce pri kontrole plnenia uznesení OZ obce Smolenice za kalendárny rok 
2018, upozornil na tri nesplnené uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach na svojom riadnom zasadaní dňa 19.04.2018 schválilo 
na návrh poslanca Ing. Vladimíra Poláka uznesenia: 

 

Uznesenie II/7/2 Obecné zastupiteľstvo na návrh p. Poláka uznesením zaviazalo, aby starosta 
obce vyhľadal externú organizáciu na zastupovanie obce v otázkach životného prostredia v 
termíne do 15.5.2018, v súčinnosti s pánom poslancom Polákom. 
Uznesenie obecného zastupiteľstva pre nejasne definované zadanie nebolo dodnes splnené, 
resp. splniteľné. 

 

Uznesenie II/7/3  
A) Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá starostovi obce, aby postúpil problém úniku vody 
z artézskej studne na Okresný úrad životného prostredia 

B) Obecné zastupiteľstvo uznesením ukladá starostovi obce, aby riešil problém ozrejmenia 
vlastníctva vrtu. 

 

Na zasadnutí OZ dňa 04.06.2018 som predložil spracovaný materiál ohľadne artézskemu vrtu, 
ktorý vykonala firma Výstavba uholných a lignitových baní, koncernový podnik Holíč pre 
Chemolak a.s., Smolenice. Materiál vysvetľoval dôvod vytekania vody zo studne (podmienka 
pre nezamŕzanie vrtu), kvalitu vody a majetkové vzťahy k vrtu. Z uvedeného nevyplývala 
starostovi obce  potreba riešiť situáciu s Okresným úradom životného prostredia. Okrem toho 
uznesenie obecného zastupiteľstva pre nejasne definované zadanie nebolo splniteľné. 
 

Navrhujem Vám schváliť Uznesenie VII/7 v nasledovnom znení: 
 

Uznesenie VII/7: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

I. ruší uznesenie OZ v Smoleniciach č.II/7/2 zo dňa 19.04.2018 

II. ruší uznesenie OZ v Smoleniciach č.II/7/3/A zo dňa 19.04.2018 
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III. ruší uznesenie OZ v Smoleniciach č.II/7/3/B zo dňa 19.04.2018 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie VII/7    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schválilo Uznesenie VII/7 v navrhovanom znení. 
 

 

Bod 8  

Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č.2/2019 

Starosta obce požiadal HK obce Ing. Branislava Lengyela, aby prečítal stanovisko 
k rozpočtovému opatreniu č. 2/2019. 
Tento bod berú poslanci na vedomie. 
Stanovisko HK tvorí písomnú prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie VII/8    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice berie na vedomie Stanovisko HK k rozpočtovému 
opatreniu č.2/2019. 

 

Bod 9 

Schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2019 

 

Rozpočtové opatrenie prerokovala finančná komisia ako aj poslanci na pracovnom zasadnutí 
a tiež ho dostali emailom.  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 tvorí písomnú prílohu č. 3 tejto zápisnice 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie VII/9    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice za: 
1. prerokovalo Rozpočtové opatrenie č.2/2019, 
2. schválilo Rozpočtové opatrenie č.2/2019. 
 

Bod 10 

Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
- SMŠ Lienka 

SMŠ Lienke sa skončil 31. 8. 2019 nájomný vzťah na priestory, ktoré užíva a ktoré sú vo 
vlastníctve obce. Z uvedeného dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo spôsob prenájmu 
priestorov pre SMŠ Lienka na ďalšie obdobie jedného roka s tým, že v nájomnej zmluve bude 
zapracované, že SMŠ Lienka ako nájomca sa zaväzuje strpieť obmedzenia užívania predmetu 
nájmu počas rekonštrukcie objektu susedného objektu.  
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Obec zverejnila zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa na 
svojej úradnej tabuli a webe obce 14. 8. 2019 a vyhovela tak zákonným podmienkam na to, 
aby tento nájom mohol byť schválený ako nájom z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. Z uvedených dôvodov a po konštatovaní, že boli naplnené zákonné 
predpoklady starosta navrhol aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie č. VII/10 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

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 nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Smolenice, 

a to nebytových priestorov vstupnej časti na prízemí a nebytové priestory na prvom poschodí 
s celkovou rozlohou 375 m² v zadnej časti nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2000 
vedeného Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice pre kat. územie 
Smolenice ako stavba Materskej školy súp. č. 284, postavenej na pozemku s parc. č. 793/2, na 
ulici SNP 97 záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice, so 

sídlom SNP 97, Smolenice, IČO: 36 079 821, za nájomné 1 000,- € na rok, pričom 
nájomný vzťah bude na dobu určitú jeden rok od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a nájomca je 
povinný strpieť obmedzenia v užívaní predmetu nájmu počas rekonštrukcie susedného 
objektu bez vplyvu na výšku nájomného. 
Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že záujemca o prenájom prevádzkuje školské 

zariadenie. 

 

B. s p l n o m o c ň u j e 

 

starostu Obce Smolenice na uzavretie nájomnej zmluvy so SMŠ Lienka v zmysle prijatého 
uznesenia v bode A, ktorým bol tento nájom schválený a na vykonanie nevyhnutných opráv 
chýb vzniknutých pri prepisovaní a výpočtoch. 

 Do diskusie sa prihlásil p. Horník a následne aj ostatní poslancovia. 
Diskusia: 

- p.p. Horník -  nesúhlasil s uzatvorením zmluvy, pretože predpokladaný termín odovzdania 
staveniska bude k 1.októbru 2019, okolo staveniska bude vybudované lešenie, musí sa 

odstrániť azbestový materiál, ktorý bol použitý pri výstavbe pôvodnej škôlky, a to všetko by 
viedlo k možnému ohrozeniu života a zdravia detí a pedagogického zboru v SMŠ Lienka. 
S p.p. Petrovičovou vysvetlili poslancom aj prítomným spôsob financovania a čerpania 

dotácie na tento projekt a o záväznosti termínov. Skonštatoval, že už cca pred rokom 
upozornil riaditeľku SMŠ na verejnom zasadnutí na to, že si musia hľadať náhradné priestory, 
- p.p. Repa – azbest je škodlivý, deti sa nemôžu pohybovať v takomto prostredí, skonštatoval,  
že presný  termín možného odchodu SMŠ nebol oznámený, navrhol zabezpečiť aspoň deti 
rodičov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Smolenice,  

- p.p. Galbová – upozornila, že už na minulom zasadnutí žiadali od riaditeľky SMŠ Lienka 
počty „smolenických detí“ a nedostali ich, 

- do diskusie sa ešte zapojili aj ostatní prítomní poslanci,  

- p.p. Horník navrhol schváliť termín prenájmu od 01.9.2019 -30.9.2019. 

Starosta dal o zmenu termínu prenájmu hlasovať:  
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                6 –p.p.Rakovská, Štibraná, Mráz, Horník, Janiga ,Repa        

- proti:            0        

- zdržal sa:      3 – p.p. Galbová, Petrovičová, Holkovič 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schválilo  zmenu termínu prenájmu, a to od 

01.09.2019-30.09.2019. 

  

Následne dal starosta obce hlasovať o Návrhu Uznesenia VII/10 s termínom doby prenájmu 
od 01.9.2019 -30.9.2019. 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        9 

- za:                6 –p.p.Rakovská, Štibraná, Mráz, Horník, Janiga ,Repa              
- proti:            3 – p.p. Galbová, Petrovičová, Holkovič – prosím, prever zvukový záznam 

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie VII/10 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice neschválilo Uznesenie VII/10 v navrhovanom znení.  
 

 

Bod 11 

Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
kaderníctvo v KD Smolenice 

 

Nájomca nebytových priestorov v KD Smolenice – kaderníctvo, ktoré prevádzkuje Zuzana 
Nováková, s miestom podnikania Horné Orešany 481, IČO: 35 177 667 zmenila právnu 
formu podnikania, pričom svoju podnikateľskú činnosť vykonáva prostredníctvom 
spoločnosti s ručením obmedzeným – Studio style Fillipo, s. r. o., IČO: 52 038 068, so sídlom 
Horné Orešany 481, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, 
vložka č. 43421/T.  
 

Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k zmene právnej formy podnikania nájomcu, ktorý doteraz 
plnil všetky svoje povinnosti, ktoré mu z nájomnej zmluvy vyplývajú, riadne a včas, pričom 
nájomca má záujem o pokračovanie prenájmu nebytových priestorov, ale už ako právnická 
osoba prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, je možné, aby obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo o pokračovaní nájmu nebytových priestorov v KD Smolenice tým, že 
schváli prenájom priestorov v prospech spoločnosti s ručením obmedzeným Studio style 
Fillipo, s. r. o., a to ako dôvod hodný osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva 
v skutočnosti, že doterajší nájomca Zuzana Nováková, s miestom podnikania Horné Orešany 
481, IČO: 35 177 667 zmenila právnu formu podnikania, pričom svoju podnikateľskú činnosť 
vykonáva prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným – Studio style Fillipo, s. r. o., 

IČO: 52 038 068, so sídlom Horné Orešany 481, zapísanou v obchodnom registri Okresného 
súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43421/T a doteraz si plnila všetky povinnosti nájomcu 
riadne a včas, pričom doterajší nájomca je spoločníkom a konateľom novovzniknutej 
spoločnosti, ktorá sa má stať nájomcom predmetných priestorov namiesto pôvodnej 
nájomníčky. 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v júni 2019 rozhodlo, že prenájom priestorov pre 
spoločnosť Studio style Fillipo, s. r. o. bude schvaľovať ako prenájom z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa. Obec zverejnila zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu 
osobitného zreteľa na svojej úradnej tabuli a webe obce 9. 8. 2019 a vyhovela tak zákonným 
podmienkam na to, aby tento nájom mohol byť schválený ako nájom z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Z uvedených dôvodov a po konštatovaní, že boli 
naplnené zákonné predpoklady navrhol starosta obce, aby obecné zastupiteľstvo prijalo 
nasledovné uznesenie: 
 

 
Uznesenie č. VII/11 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

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 nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Smolenice, 

a to nebytových priestorov so samostatným vchodom pozostávajúcich z miestnosti 1 

(kaderníctvo) a miestnosti 2 (sklad) spolu s WC a chodbou nachádzajúce sa v zadnej časti 
s celkovou rozlohou prenajatej plochy 56 m², z toho je podlahová plocha miestnosti č. 1 
(kaderníctvo) 37 m², podlahová plocha miestnosti č. 2 (sklad) 10 m² a plocha WC a chodby je 

9 m², všetko nachádzajúce sa v zadnej časti nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 
2000 vedeného Okresným úradom Trnava, okres Trnava, obec Smolenice pre kat. územie 
Smolenice ako stavba Kultúrneho domu Smolenice so súp. č. 281, na ulici SNP 87, 

postavenej na pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 781, záujemcovi o prenájom Studio 

style Fillipo, s. r. o., so sídlom 919 03  Horné Orešany 481, IČO: 52 038 068, za podmienok 

stanovených zmluvou o nájme nebytových priestorov uzavretou medzi Zuzanou 

Novákovou s miestom podnikania Horné Orešany 481, IČO: 35 177 667 ako nájomcom 
a Obcou Smolenice ako prenajímateľom z 30. 3. 2009 v znení jej zmien a dodatkov a to 

ako prenájom nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
pričom osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že doterajší nájomca Zuzana Nováková, 
s miestom podnikania Horné Orešany 481, IČO: 35 177 667 zmenila právnu formu 
podnikania, pričom svoju podnikateľskú činnosť vykonáva prostredníctvom spoločnosti 
s ručením obmedzeným – Studio style Fillipo, s. r. o., IČO: 52 038 068, so sídlom Horné 
Orešany 481, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, 
vložka č. 43421/T a doteraz si plnila všetky povinnosti nájomcu riadne a včas, pričom 
doterajší nájomca je spoločníkom a konateľom novovzniknutej spoločnosti, ktorá sa má 
stať nájomcom predmetných priestorov namiesto pôvodnej nájomníčky. 
 

B. s p l n o m o c ň u j e 

 

starostu Obce Smolenice na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Studio style Fillipo, 

s. r. o., IČO: 52 038 068, so sídlom Horné Orešany 481, zapísanou v obchodnom registri 

Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43421/T 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:                9         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie VII/11    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schválilo Uznesenie VII/11 v navrhovanom znení. 
 

Bod 12 

Rôzne 
- starosta obce informoval občanov o plánovanom zbere elektroodpadu, pripomenul, že za 
budovou OcÚ  sa nachádza kontajner na drobný elektroodpad, ďalej informoval o vývoji 
situácie a rokovaniach na obnovu, resp. vykrytie autobusových spojov na linke Slovak Lines 

linka Smolenice -  Bratislava. História riešenia je písomnou prílohou č. 4 tejto zápisnice. P.p. 
Repa skonštatoval, že má informácie o pripravovanom rokovaní TSK , odbor dopravy 
s bratislavskými dopravcami, ktoré by sa malo uskutočniť 13.9.2019. 
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Bod 13 

Diskusia 

 - p. Hlavatý – požadoval informáciu o riešení situácie so splaškovou vodou na ul. Štúrova, 
pri záplavových dažďoch dochádza k poškodeniu jeho nehnuteľnosti a aj nehnuteľnosti r. 
Ščepkovej, p. Hlavatá upozornila na prísľub obce, že prehĺbia potok, aby bol plynulý odtok 
vody a na zle vyspádovanú cestu,  
- p.p. Horník – tento týždeň spolu s p. Vlachovičom, geodetom, prešli celú trasu, pripravuje sa 
projekčne 3. a 4. etapa na vyriešenie odvodnenia, situácia sa bude riešiť aj v rámci 
vodozádržných opatrení, termín uviedol nezáväzne možno v roku 2020, 

- starosta – musí sa postupovať systematicky, aby sa nezhoršila situácia.   
 

Na záver starosta pozval všetkých občanov na budúci týždeň v dňoch 20.-22.9.2019 na 

výstavu ovocia a zeleniny, ktorú tradične usporiadajú členovia záhradkárskeho 
a chovateľského spolku v Smoleniciach.  Každý môže priniesť vzorky na výstavu. 
 

Poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  verejné zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.  
  

 

Písomné prílohy zápisnice: 

1. Správa o výsledkoch kontrly HK za obdobie 7.3.2019 až 30.6.2019 

2. Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 2/2019 

3. Rozpočtovému opatreniu č. 2/2019 

4. História riešenia zrušených spojov Smolenice - Bratislava 

 

 

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/ páni poslanci 
 

           

 

 

 

                 Anton Chrvala 

                                                                                                     starosta obce v.r.  

V Smoleniciach, 12.09.2019 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Michal Holkovič 

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala. 


