
 

Zápisnica  
z VIII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 24. októbra 2019 

 

Miesto: Kultúrny dom Smolenice                            

 

Prítomní:  starosta obce, 8 poslancov obecného zastupiteľstva  
Ospravedlnení poslanci:  p.p. Holkovič, Rakovská a Lančarič 

Zasadnutie viedol: starosta obce p. Anton Chrvala 

 

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 8 poslancov z celkového počtu 11. Zároveň konštatoval, že obecné zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné.  
 

Bod 1 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola  uznesení z predchádzajúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

4. Schválenie VZN č. 78/2019 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce 
Smolenice  

5. Schválenie VZN č. 77/2019 zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce 
Smolenice   

6. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce  - pozemok  

parc.č. 692  v  k.ú. Smolenice - tento bod bol na návrh žiadateľky stiahnutý z rokovania  

7. Schválenie rozpočtového   opatrenia  č. 3 

8. Rôzne  

9. Diskusia 

Starosta požiadal poslancov, aby hlasovali o schválení programu zasadnutia.  

Výsledky hlasovania:  
Prítomní: 8 

- za: 8 

- proti: 0 

- zdržal sa: 0     

 

Uznesenie VIII/1 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program VIII.verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 24.októbra  2019. 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:                    Ondrej Repa   

            člen:                             Radoslav Horník 

            overovateľ zápisnice: Svetlana Petrovičová  

            zapisovateľka: pracovníčka Ocú  Smolenice p. Adriana Fričová 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:  8 

- za:   8 

- proti:  0 

- zdržal sa:  0 
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Uznesenie VIII/2    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje , aby návrhová komisia pracovala v uvedenom zložení.  
     
Bod 3  

Kontrola uznesení z predchádzajúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Na minulom zasadnutí poslancov OZ dňa 12.9.2019  bolo v bode 4 schválené VZN 
č.76/2019, toto VZN bolo následne uverejnené na úradnej tabuli a taktiež na webovom sídle 
obce. 

V bode 5 bol schválený odpredaj niektorých pozemkov PD Smolenice, boli spracované 
zmluvy, podpísané oboma stranami a následne vložené do katastra. 
V bode 10 poslanci OZ neschválili SMŠ Lienka nájom, na základe čoho bol zaslaný list SMŠ 
Lienka o vyprataní priestorov. 
V bode 11 bola schválená zmena prenájmu kaderníctva v KD Smolenice z fyzickej osoby na 

právnickú. Nájomná zmluva je pripravená na podpis. 
Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  8 

-za:   8 

-proti:  0 

-zdržal sa:  0 

 

Uznesenie VIII/3    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho 
verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
 

Bod 4  

Schválenie VZN č. 78/2019 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce 
Smolenice  

 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 07.10.2019 v zákonom 
stanovenom termíne, taktiež ho poslanci obdržali  aj emailom. 

Starosta obce požiadal poslankyňu p. Svetlanu Petrovičovú o doplnenie informácií 
k uvedenému VZN. 
Boli vysvetlené jednotlivé body poslancom a boli navrhnuté zmeny oproti zverejnenému 
návrhu.  
Zmeny sa týkajú týchto bodov:  
§4, ods.3, písm.d/ - doplnenie textu a nové znenie: slovo trénerov nahradené trénerov 
mládežníckych družstiev 

§8, ods.3 – pôvodné znenie nahrádzame znením: starosta obce rozhoduje o poskytnutí 
dotácie, ktorá mu bola určená na rozdelenie v rozpočte obce. PO v sume do 1000,-€ vrátane, 
FO – podnikateľovi v sume do 500,-€ vrátane.  
Na námietky poslancov p. Janigu a p. Radkovej reagoval hlavný kontrolór p. Lengyel. 
Vysvetlil, že v minulosti sa financie dávali s menšími chybami, ale jednoznačne v súlade so 
zákonom. Bolo potrebné urobiť nové VZN. Taktiež vysvetlil prítomným rozdiel medzi repre 
fondom a dotáciami, ktoré sú presne dané zákonom, kto o ne môže požiadať, kto  ich môže 
dostať, na čo sú určené, ako ich použiť, ako v termíne vyúčtovať atď. Jednoducho musia byť 
v súlade so zákonom a platným VZN.  

 

Starosta dal po pripomienkovaní hlasovať o VZN. 
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Výsledky hlasovania: 
Prítomní:   8 

-za:   6 - poslanci p.p. Mráz, Štibraná, Horník, Galbová, Petrovičová a Repa 

- proti:   0 

- zdržal sa:   2 - poslanci p.p. Janiga a Radková 

  

Uznesenie VIII/4    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 78/2019 o podmienkach poskytnutia dotácií 
z rozpočtu obce Smolenice. 

 

Bod 5  

Schválenie VZN č. 77/2019 zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce 
Smolenice 

 

Návrh VZN bol riadne zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 07.10.2019 

v zákonom stanovenom termíne, a taktiež ho poslanci dostali  aj emailom. 

Starosta obce požiadal poslankyňu p. Svetlanu Petrovičovú o doplnenie informácií 
k uvedenému VZN. Vysvetlila prítomným, prečo bolo potrebné vypracovať a schváliť toto 
VZN. Bolo treba vyriešiť problém, ktorý nastáva v operatíve ocú.  Úprava rozpočtu býva tak 
raz za 2-3 mesiace. Aby sa predišlo prečerpávaniu výdajových položiek rozpočtu, bolo 
potrebné umožniť starostovi, aby mohol operatívne presunúť voľné zdroje v rámci bežného 
rozpočtu na potrebné bežné výdavky obce a v rámci kapitálového rozpočtu na kapitálové 
výdavky. Nejde vôbec o právomoc starostu na navyšovanie rozpočtu, ale iba o presun 

finančných prostriedkov v rámci rozpočtu.  
P. Janiga vyjadril svoj nesúhlas s uvedením VZN. Konkrétne podľa jeho názoru, nie je možné 
uvedenú právomoc starostovi delegovať. My mu môžeme dávať právomoci len v medziach 

zákona. Pritom sa odvolával na zákon o obecnom zriadení a tvrdil, že zmeny rozpočtových 
opatrení robí orgán obce, ktorému to prislúcha zo zákona o obecnom zriadení.  
P. Petrovičová oponovala, že uvedenú právomoc je možné delegovať a pripomenula, že  aj iné 
obce a mestá takúto právomoc starostom delegujú.  

P. Radková požadovala vysvetlenie, čo znamená §7, ods.1, zároveň vyjadrila obavu, ako 

s uvedenou právomocou naloží nový „nezodpovedný starosta resp. starostka“. P. Petrovičová 
vysvetlila, že starosta urobí iba presun, ten oznámi poslancom a na OZ sa následne zmena 
schváli. Ďalej oponovala, že pri sume 10.000,- € ide iba o právomoc vo výške 0,58% 
z bežných výdavkov rozpočtu 2019.   
P.Horník vecne vysvetlil a zdôvodnil presun finančných prostriedkov z jednotlivých položiek 
rozpočtu -  napr. na nákup posypovej zmesi, piesku, soli  v zimným mesiacoch, ak nastane 
situácia, že kvôli tuhej zime nebudú finančné prostriedky v položke zimná údržba 
komunikácií postačovať,    presunú sa napr. z verejnej zelene a pod.  

Poslankyňa Petrovičová navrhla zmenu tohto VZN v § 7 bod 1 ods. b – mení sa suma 
kapitálových výdavkov z  20.000,- € na 10.000,- €.  Ďalšou úpravou je v § 9 bod a) – 

nahradenie slova prednosta obecného úradu  slovom  ekonóm obce.  

Starosta dal po pripomienkovaní hlasovať o VZN. 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní: 8 

-za:  6 - poslanci p.p. Mráz, Štibraná, Horník, Galbová, Petrovičová a Repa 

- proti: 2 - poslanci p.p. Janiga a Radková 

- zdržal sa: 0 
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Uznesenie VIII/5    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 77/2019 zásady nakladania s finančnými 
prostriedkami obce Smolenice. 

 
 

Bod 6 

Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce  - pozemok  p.č. 
692  v  k.ú. Smolenice 

O tomto bode sa nehlasovalo, nakoľko bol stiahnutý z rokovania.  Žiadateľka p. Elšíková sa 
rozhodla, že nemá záujem o kúpu uvedeného pozemku. 
 

Bod 7 

Schválenie rozpočtového  opatrenia  č. 3 

Tento bod programu bol rozdelený na dve časti.  V prvej  časti predložil hlavný kontrolór 
obce stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 3/2019.  

   

A) Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 3/2019 

Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce p. Branislava Lengyela, aby prečítal 
stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 3/2019. Pán kontrolór v krátkosti poinformoval 

prítomných o stanovisku. Stanovisko je dosť rozsiahle a poslanci mali možnosť sa s ním 
oboznámiť a všetkým bolo zaslané mailom, prečítal len záverečné zhrnutie stanoviska.  

 

Starosta dal hlasovať, či poslanci berú na vedomie stanovisko HK k rozpočtovému 
opatreniu č. 3/2019.  
 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  7 

-za:   7 

-proti:  0 

-zdržal sa:  1 – p. Mráz bol neprítomný na hlasovaní, z tohto dôvodu nehlasoval 
 

Stanovisko HK tvorí písomnú prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 

Uznesenie VIII/7/A    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice berie na vedomie Stanovisko HK k rozpočtovému 
opatreniu č. 3/2019. 

 

 

B) Rozpočtové  opatrenie  č. 3 

Rozpočtové opatrenie prerokovala finančná komisia a následne poslanci na pracovnom 

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

 

Výsledky hlasovania:  
Prítomní:  7 

-za:   7 

-proti:  0 

-zdržal sa:  1 – p. Mráz bol neprítomný na hlasovaní, z tohto dôvodu nehlasoval 

 

Uznesenie VIII/7/B    

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schválilo Rozpočtové opatrenie č.3. 
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Bod 8 

Rôzne 

8A/ – p. poslanec Janiga upozornil na základe oznámení občanov z jeho okolia, že firma, 
ktorá nám vyváža plasty dáva späť len jedno prázdne vrece, napriek tomu, že občania 
odovzdajú viac vriec. Zároveň požiadal, či by nebolo možné firmu upozorniť, aby občanom 
dávali toľko vriec, koľko odovzdajú.  
 

8B/ – p. Petrovičová predniesla odporúčanie p. Radkovej – predsedkyne Komisie školstva, 
zdravotníctva a sociálnych vecí, ktorá sa zišla dňa 24.9.2019 v priestoroch SMŠ Lienka 
a rokovala ohľadom možností nájsť riešenie pre zotrvanie SMŠ Lienka v súčasných 
priestoroch počas pripravovanej rekonštrukcie starej MŠ na zdravotné stredisko.  
 

K celej problematike sa najskôr vyjadril p. Horník, ktorý vysvetlil realizáciu projektu, ktorý je 
financovaný z európskych fondov. Realizácia bude vykonávaná tak, aby tá časť, kde sídlia 
lekári a SMŠ Lienka mohli fungovať. Zhotoviteľ musí byť pripravený na akúkoľvek 

alternatívu prác, nevieme, kedy presne rekonštrukcia začne,  nakoľko nie je ešte stále 

podpísaná zmluva. Lekári sa po kolaudácii presťahujú do nových priestorov, SMŠ Lienka 
zostane v starých priestoroch. Budova, ktorá je z azbestu je síce nezávadná, avšak akýkoľvek 
zásah do nosných konštrukcií nie je vhodný. Keďže zdravotné stredisko, kde bude oveľa viac 
lekárov, ako doteraz bude potrebovať parkovacie plochy (min. 2 miesta pre ZŤP, 1 miesto pre 
sanitku, ostatné pre pacientov) zvažuje obec zbúranie budovy a na voľnom priestranstve 
vybudovať parkovisko pre ZS, pretože momentálne parkovacie plochy sú nepostačujúce.  
p. Radková namietala, že aj v iných mestách sa rekonštruujú celé poschodia nemocníc, ktoré 
v podstate všetky sú z azbestu a ostatné oddelenia a poschodia fungujú normálne. Taktiež 
upozornila, že búranie bude veľmi drahé, taktiež likvidácia azbestového odpadu, v obci je 

málo priestorov pre záujmové organizácie (stretnutia seniorov, matiek s deťmi, príp. materské 
centrum a pod.) Tým, že zbúrame budovu automaticky zlikvidujeme  SMŠ Lienka. Hľadajme 

spoločne teda  riešenie, aby sme budovu zachovali a tým zachovali aj prevádzku SMŠ Lienka. 
Máme malú kapacitu v štátnej škôlke, deti zo SMŠ nevieme momentálne umiestniť v štátnej 
škôlke.  Budova starej škôlky, ktorá sa ide rekonštruovať má 3 podlažia, prečo neboli 
plánované priestory v tejto budove  aj pre SMŠ Lienka.  
p. Horník na to odpovedal, že boli a sú presne špecifikované podmienky rekonštrukcie 
zdravotného strediska, určený počet, koľko lekárov bude mať  v budove ambulancie. Bude 

tam viac lekárov, ako máme doteraz – pribudnúť by mali odborní lekár a stacionár na 
podávanie infúzií.  Z tohto dôvodu nemohla byť v budove plánovaná prevádzka SMŠ Lienka.  
K problematike sa vyjadril aj p. Šiška zo SMŠ Lienka, ktorý pripomenul, že súkromná MŠ 
nevytvára zisk, je to nezisková organizácia, peniaze sú použité na výchovu a rozvoj detí, 
hlavne zo Smoleníc, keďže ich tam je prevažná väčšina. Lekári produkujú zisk, ale škôlka nie. 
Obec nemá priestory a kapacitu v štátnej MŠ, aby zabezpečila výchovu detí, ktoré  
momentálne navštevujú SMŠ Lienka. Treba do budúcna riešiť tento problém, ktorý určite 
nastane. Nakoniec však poďakoval a ocenil prístup obce, že našla riešenie, aby v priestoroch 

SMŠ Lienka zotrvala aj počas rekonštrukcie.   
 

Pani Petrovičová po tejto debate vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili, aký majú názor na 
priestory, kde sa SMŠ nachádza: 

- P. Janiga - vyjadril názor, že je za to, aby sa SMŠ Lienka dočasne v týchto priestoroch 
zachovala, ale aby sa hľadali do budúcna iné perspektívne priestory na prevádzku 
škôlky. Je neefektívne, aby obec do týchto priestorov investovala  

- p. Štibraná – oceňuje ústretový krok zo strany obce, aby SMŠ mohla počas 
rekonštrukcie zostať v momentálnych priestoroch, budova je však nevyhovujúca a je 

za jej zbúranie, očakáva od SMŠ Lienka viac vlastnej iniciatívy hlavne pri hľadaní 
priestorov do budúcna 
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- p. Mráz – je za zachovanie SMŠ Lienky, aby bola v prevádzke počas rekonštrukcie, 
ale je do budúcna za zbúranie budovy, ktorá je nevyhovujúca na takúto činnosť 

- p. Repa – súhlasí s názorom p.Mráza, riešením by bola napr. aj prístavba priestorov 
k budove ZŠ, kde je veľký areál a tam SMŠ Lienku  presunúť 

- p. Petrovičová – vyjadrila názor, že budova je neefektívna, nie je vhodná pre 

prevádzku škôlky, očakáva od SMŠ Lienka viac iniciatívy pri hľadaní riešenia 

priestorov do budúcna 

- p. Galbová – súhlasí so zachovaním škôlky v týchto priestoroch, ale len dočasne 

 

8C/ 

p. poslanec Horník oboznámil prítomných so začínajúcou sa rekonštrukciou  budovy KSD 
Neštich – konkrétne výmena okien a zateplenie budovy, ktorá by mala byť dokončená do 
15.2.2020.  

8D/ 

Pán poslanec Repa upozornil  na suchý orech v areáli KSD Neštich, zároveň poprosil o jeho 

likvidáciu počas rekonštrukcie, aby sa nestalo nejaké nešťastie, keďže kvôli detskému ihrisku 
je tam momentálne veľký pohyb detí. P.starosta  súhlasil a konštatoval, že o suchom strome 

vie. Zároveň podotkol, že všetky ihličnany spred budovy budú odstránené, po skončení 
rekonštrukcie budovy bude pri budove  urobená náhradná výsadba.  
Ďalej p. poslanec Repa pripomenul, že sa zúčastnil rokovania Rady školy, kde bolo 
diskutované o množstve áut pri ZŠ pred začiatkom vyučovania. Navrhol, aby sa zvážilo 
zaviesť dopravu detí do školy zo Smolenickej Novej Vsi a Lošonca autobusom, mikrobusom 

resp. inou vhodnou dopravou, aby sme znížili pohyb a množstvo áut pri škole pred začiatkom 
vyučovania, pretože je to dosť nebezpečné pre všetkých, ktorí okolo školy prechádzajú.  
8E/ 

p.poslankyňa Petrovičová  prosí na ul. Štefana Baniča zasanovať trhliny na komunikácii – od  

Žaludových po Moldových. Pán Horník odpovedal,  že oslovil  zhotoviteľa komunikácie 
a prisľúbil, že cca do 10 dní príde technik, ktorý urobí obhliadku a firma opraví pukliny 
a nedostatky v rámci reklamácie, keďže cesta je ešte stále v záruke.  
8F/ 

p. starosta poprosil rodičov, aby dohliadli na svoje dospievajúce deti. Množia sa sťažnosti 
občanov a upozornenia, že vo večerných a nočných hodinách sa deti potulujú po obci, ničia  
a znečisťujú priestory a okolie budov v obci (napr. budova starej MŠ-rozbité okná, nové 
multifunkčné ihrisko v areáli školy – ohorky z cigariet, rozhádzané odpadky, fľaše a pod.)   

 

 

Bod 9 

Diskusia 

 

9A/ 

Príspevkom do diskusie bol podnet  p. Jakuba Radka, ktorý upozornil na veľký problém 
v obci, ktorý pretrváva už dlhší čas. Pohybujú sa po obci ľudia, ktorí predávajú v určitom čase 
drogy, je potrebné tento problém riešiť. Na podnet reagoval p. starosta a pripomenul, ak 

niekto vidí akýchkoľvek podozrivých občanov, je potrebné ihneď volať policajtov – linku 158 

prípadne nahlásiť vec na obecný úrad.  
 

 Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil VIII. verejné 
zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
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Písomné prílohy zápisnice: 
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovej úprave č. 3/2019 

2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

 

Prezenčné listiny sú písomnou prílohou tejto zápisnice, uložené spolu so zápisnicou na Ocú 
Smolenice. 

Zvukový záznam je uložený ma webovej stránke obce ako príloha tejto zápisnice.  
 

Použité skratky:  

p.p. - pani poslankyňa/pán poslanec/páni poslanci 
OZ - obecné zastupiteľstvo 

PD - poľnohospodárske družstvo 

KD – kultúrny dom 

SMŠ – súkromná materská škola 

VZN - všeobecne-záväzné nariadenie 

HK - hlavný kontrolór 
ZS – zdravotné stredisko 

KSD - kultúrno-spoločenský dom 

 

    

 

V Smoleniciach dňa 31.10.2019 

Zapísala: Mgr. Adriana Fričová 

 

Overovateľ zápisnice:  Ing. Svetlana Petrovičová v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Anton Chrvala v.r. 

              starosta obce  


