
 

 

Zápisnica 
z   X. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 19. decembra 2019 

 

Miesto: Hasičská zbrojnica v Smoleniciach                     

 

Prítomní:  Starosta obce, 8 poslancov OZ 

Ospravedlnení poslanci: p.p. Holkovič, p.p. Janiga, p.p. Horník 

 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

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

Bod 1 

Program zasadnutia: 
  

Starosta oboznámil poslancov s rozčlenením bodu č.6 Rôzne a dal odhlasovať za upravený 
program. 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola  uznesení z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Návrh programového rozpočtu obce Smolenice na roky 2020-2022 

5. Nájom pozemku na účely zriadenia zberného dvora 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         8        

- za:                 8                 

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
Uznesenie X/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 19. decembra  2019. 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

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:        8 

- za:                8         

- proti:            0        
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- zdržal sa:      0 
 

Uznesenie X/2    

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

Bod 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúcich VZ OZ 

 

Na otázky bolo zodpovedané priamo na zasadnutí. 
Starosta skonštatoval, že obidve schválené VZN – o odpadoch a DZN boli vyvesené na 
úradnej tabuli a zverejnené na stránke obce. 
Tento bod brali poslanci  na vedomie. 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie X/3    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich VZ 
OZ konaného dňa 12.12.2019. 

 

Bod 4  

Návrh programového rozpočtu obce Smolenice na roky 2020-2022 

 

Návrh rozpočtu  bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom 
stanovenom termíne a taktiež ho poslanci obdržali aj emailom. 
Poslanci ho prerokovali aj na pracovnom zasadnutí.  
Starosta vyzval  kontrolóra obce, aby prečítal stanovisko k rozpočtu obce na rok 2020.  
Stanovisko kontrolóra  a návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 tvorí písomnú prílohu č.1 tejto 
zápisnice. 

Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022 tvorí písomnú prílohu č. 2 
tejto zápisnice.  
Uznesenie k návrhu rozpočtu tvorí písomnú prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Hlavný kontrolór obce p. Lengyel predniesol Návrh programového rozpočtu obce Smolenice.  
Starosta navrhol, aby poslanci prijali nasledovné uznesenia: 

Uznesenie X/4/A: 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Smolenice v súlade s  § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a  § 10  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

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

a) návrh rozpočtu na roky 2021 a 2022 

b) stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce  na roky 2020-2022 

Diskusia poslancov: 

- p.p. Radková – skonštatovala, že p.p. Horník hovoril na predchádzajúcich verejných 
zasadnutiach o zbúraní starej škôlky za účelom vybudovania parkoviska pri novom 

zdravotnom stredisku (podmienka na skolaudovanie). Chcela vedieť, či je v rozpočte 
plánovaná aj rezerva pre deti SMŠ Lienka v prípade krízovej situácie, 
- starosta,  informoval, že s rezervou sa počíta, vyzval na upresnenie hlavného kontrolóra 
obce, 

- kontrolór upozornil, že musia byť splnené podmienky na pridelenie finančných 
prostriedkov, v tomto prípade vybudované parkovisko pri zdravotnom stredisku ku dňu 
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kolaudácie, finančná rezerva je v rozpočte, upozornil, že je treba k tomu vyjadrenie právnika. 

Ďalej upozornil, že treba po právnej stránke dokončiť zmluvu na prenájom priestorov pre 
SMŠ Lienka, navrhol urobiť zmluvu do 30.6.2020 , a taktiež urobiť návrhy zmeny zmlúv 
s lekármi v súvislosti s vybudovaním nového zdravotného strediska, kde sa bude musieť 
upraviť výška prenájmu vzhľadom na investované finančné prostriedky obcou. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
Uznesenie X/4/A   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. X/4/A v navrhovanom znení.  
 

 

 

B. schvaľuje   

a)rozpočet obce na rok 2020  v úrovniach hlavných ekonomických kategórií 
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie  s výnimkou vo výdajovej časti Programu č.8 
Vzdelávanie, ktorý schvaľuje v úrovni položiek v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 
- príjmy  2 774 227,34 € 

- výdavky  2 504 632,95 € 

 

Kapitálový rozpočet 
- príjmy 1 391 332,54 € 

- výdavky 1 972 073,10 € 

 

Finančné operácie 

- príjmy       48 298,50 € 

- výdavky       24 848,00 € 

 

Rozpočet SPOLU 

- príjmy  4 653 858,38 € 

- výdavky 4 501 554,05 € 

 

b) rozsah zmien rozpočtu, ktoré bude vykonávať starosta, v súlade s § 7 VZN č. 77/2019 
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Smolenice 

- p.p. Petrovičová objasnila rozsah zmien v rozpočte 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8  

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie X/4/B   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. X/4/B v navrhovanom znení.  
 

C. žiada starostu 

o vykonaných zmenách rozpočtu informovať najbližšie zasadnutie OZ – Uznesenie č. X/4/C: 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8  

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie X/4/C   
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. X/4/C v navrhovanom znení.  
 
 

Bod 5 

Nájom pozemku na účely zriadenia zberného dvora 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že obec nedisponuje vhodným pozemkom na zriadenie zberného 
dvora, bolo vytipovaný pozemok v areáli PD Smolenice. Je potrebné zabezpečiť k pozemku, 

na ktorom bude zberný dvor zriadený, dlhodobý stabilný právny vzťahu. Z tohto dôvodu 
navrhol starosta, aby si obec pozemky  prenajala na určitý čas, a to 10 rokov a za prenájom 1,-
€ za 1 m² na 1 rok (to znamená 1206,- € za 1 rok). 
Diskusia poslancov: 

- p.p. Radková – chcela vedieť, či p. Šimončič vie o tom, že na pozemku bude vybudovaný 
zberný dvor,  
- poslanci sa zaujímali tiež o to, že ako bude obec postupovať v prípade, že nebude chcieť 
majiteľ pozemku po uplynutí nájomnej zmluvy zmluvu predĺžiť, starosta skonštatoval, že 
zberný dvor je v Územnom pláne obce v priestoroch PD Smolenice na stredisku 

v Smolenickej Novej Vsi, ďalšie rokovania sú možné.    
Na základe uvedených skutočností navrhol starosta, aby obecné zastupiteľstvo schválilo 
nasledovné uznesenie: 
Uznesenie X/5 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

prevzatie do nájmu nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2241 pre okres Trnava, obec 
Smolenice, katastrálne územie Smolenická Nová Ves ako pozemok parcely registra „C“ 
s parc. č. 141/8, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou  1 113 m² a pozemok parcely registra 
„E“ s parc. č. 819/3, orná pôda 93 m²  od vlastníka Pavla Šimončiča, bydliskom Pod 
Molpírom 385/38, Smolenice, a to na určitý čas 10 rokov za cenu nájmu vo výške 1206,- € 

ročne. 
B. p o v e r u j e 

starostu Obce Smolenice uzavrieť s vlastníkom predmetu nájmu podľa bodu A tohto 

uznesenia nájomnú zmluvu s podmienkami, ako sú uvedené v bode A tohto uznesenia  

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8  

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie X/5   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. X/5 v navrhovanom znení.  
 

Bod 6 

Rôzne 

6/A 

Ako každý rok, aj tento rok bolo treba schváliť Harmonogram sobášnych dní a občianskych 
obradov Matričného úradu Obce Smolenice v roku 2020. 

Starosta prečítal navrhovaný harmonogram, zároveň oboznámil poslancov, že sa nezmenila 
výška poplatkov. 
Harmonogram tvorí písomnú prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 
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- za:                8         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
 

Uznesenie X/6/A   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov 
Matričného úradu Obce Smolenice v roku 2020. 

 

6/B 

V pondelok poslanci prerokovali na pracovnom zasadnutí kúpu defibrilátora v hodnote 1980 € 
+ vyhrievanej skrinky s alarmom v hodnote 729 € z položky Dávky v hmotnej núdzi. 
Prístroj bude umiestnený na budove obecného úradu zvonku, aby bol prístupný verejnosti. 
Bude chránený kamerovým a bezpečnostným systémom. O umiestnení prístroja bude 
informovaná aj záchranná služba.   
Starosta dal hlasovať o kúpe. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
Uznesenie X/6/B   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  kúpu defibrilátora v hodnote 1980,00 € + vyhrievanej 

skrinky s alarmom v hodnote 729,00 € z položky Dávky v hmotnej núdzi. 
 

6/C 

Na minulom verejnom zasadnutí navrhla p.p. Radková, aby obec Smolenice neusporiadala 
novoročný ohňostroj, ale peňažné prostriedky venovala občanom postihnutých požiarom 
v Prešove. Všetci prítomní poslanci sa jednotlivo vyjadrili k tejto tému a zhodli sa na tom, aby 

sa ohňostroj 1.1.2020 konal.  Ohňostroj sa uskutoční, ale v skromnejšej forme, ako po iné 
roky.  

Zároveň sa poslanci dohodli na pracovnom zasadnutí 16.12.2019 na výške, ktorú obec 
prispeje občanom Prešova.  
Navrhovaná čiastka je 500 € a prevedie sa z položky Dávky v hmotnej núdzi. 
Diskusia poslancov: 

- p.p. Radková – navrhla sumu aspoň 1.000,-€,  
- starosta oboznámil prítomných, že v sobotu bude v rámci Malých vianočných trhov 
vystúpenie folklórnych skupín. Občania môžu prispieť dobrovoľným vstupným, ktoré bude 
poukázané občanom Prešova postihnutých požiarom. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie X/6/C   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok pre obyvateľov postihnutých požiarom v Prešove 
vo výške 500 €. 
 

6/D 

Návrh odmeny pre HK 

Finančná komisia v zastúpení predsedkyne  p.p. Petrovičovej písomne (mailom)predložila 
Návrh odmeny pre HK. Predsedníčku finančnej komisie p. Petrovičová  prečítala navrhované 
Uznesenie č. X/6/D. 

Návrh uznesenia č. X/6/D tvorí písomnú prílohu č.5 tejto zápisnice. 
Výsledky hlasovania: 



Strana 6 z 7 
 

Prítomní:        8 

- za:                8       

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
  

Uznesenie X/6/D   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie X/6/D v navrhovanom znení. 
 

6/E 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 

Hlavný kontrolór obce Ing. Branislav Lengyel prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti.  
Starosta dal o tomto bode hlasovať. 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 tvorí písomnú prílohu č.6 tejto 
zápisnice. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8       

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie X/6/E   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020. 
 

 

 

Bod 7 

Diskusia 

- p.p. Štibraná informovala o vynikajúcich výsledkoch žiakov Základnej školy s MŠ 
v hodnotení INEKA, 
- starosta oboznámil prítomných s prácami, ktoré boli vykonané a vykonávajú sa na objekte 
KSD Smolenická Nová Ves, informoval o zasypaní výtlkov asfaltovou drťou na ul. 
Jahodnícka,  
- p. Malec chcel vedieť, či sa bude robiť oslava k 150. výročiu narodenia Štefana Baniča. Pri 
tejto príleťžitosti bude trojdňový program, súčasťou ktorého bude konferencia, súťaž 
v presnosti zoskoku, pamätný zoskok v SNV a iné sprievodné podujatia. Táto kultúrna akcia 
bude prebiehať pod záštitou Zväzu výsadkárov., 
- starosta pripomenul nasledujúce výročia: 1.1.2020 bude 60 rokov od spojenia obce 

Smolenice a časti Smolenická Nová Ves, 2.1.2020 už spomínané 150.výročie narodenia 
Štefana Baniča, vynálezca padáku, 
- p. Vizváry – požadoval konkrétnejšiu informáciu o zamýšľanom prenájme pozemkov 
v areáli PD stredisko Smolenická Nová Ves. 
 

Starosta ukončil diskusiu a na záver pozval všetkých občanov na Malé vianočné trhy, ktoré sa 
budú konať v dňoch 20.-22.122019. Oboznámil prítomných aj s programom a s konaním 
tradičného Novoročného ohňostroja. Zároveň všetkých poprial šťastné a veselé Vianoce.  
 

 

Písomné prílohy zápisnice: 
1. Návrh programového rozpočtu obce Smolenice na roky 2020 - 2022 

2. Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022 

3. Uznesenie k návrhu rozpočtu 

4. Harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov Matričného úradu Obce  Smolenice 

v roku 2020 
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5. Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi za rok 2019 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020  

 

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, v.r. 

                                                                                                          starosta obce  

V Smoleniciach, 19.12.2019 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Radko Mráz 

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala. 


