
 

 

Zápisnica 
z   XI. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 11. februára  2020 

 

Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach                     

 

Prítomní:  Starosta obce, 8 poslancov OZ ( p.p. Radková prišla počas hlasovania o bode č.1 

ako 8. poslanec) 

Ospravedlnení poslanci: p.p. Lančarič, p.p. Galbová, p.p. Rakovská 

 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 7 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné.  
 

Bod 1 

Program zasadnutia: 
  

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola  uznesení z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Udelenie ocenenia „Cena starostu obce“ 

5. Schválenie nadobudnutia vlastníctva k pozemku parcely registra E s parc. č. 575/1 vo 
výmere 932m2, spoluvlastnícky podiel Blanky Portášovej vo veľkosti 4/9 vzhľadom 
k celku 

6. Schválenie odkúpenia časti pozemku pána Štefana Horvátha, parcela C č.27/14 vo výmere 
65m2, ktorá vznikla z parciel č. 27/1 a 27/2  

7. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, pozemok p.č. 692 
pani Elšíkovej 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č.81/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa  materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2020, ktorým sa 
ruší VZN č.75/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materských 
škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2019 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

( p.p. Radková prišla počas hlasovania o bode č.1, do hlasovania sa zapojila až od bodu 

č.2) 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         7        

- za:                 7                 

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
Uznesenie XI/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Smoleniciach dňa 11. februára  2020. 

 

 

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

predseda:                    Radko Mráz   

            člen:                            Radoslav Horník                              
            overovateľ zápisnice: Michal Holkovič  

            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
 

Uznesenie XI/2    

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

Bod 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúcich VZ OZ 

 

Starosta informoval o plnení uznesení a úloh: 
- Schválený rozpočet na rok 2020 bol vyvesený a je uverejnený aj na webovom sídle 

obce. 

- Taktiež na minulom verejnom zasadnutí bol schválený nájom pre zberný dvor, zmluva 
o nájme je pripravená na podpísanie druhou stranou. 

- Poslanci odhlasovali nákup defibrilátora. Tento je už zakúpený, je nainštalovaný na 
Obecnom úrade, je taktiež zaevidovaný na operačnom stredisku 112, informácia bude 
uverejnená aj v najbližších obecných novinách. 

- Schválená suma 500 € na pomoc do Prešova, celková suma 1000 €, kde 500 bolo 
z príspevkov Vianočných trhov bola poukázaná mestu Prešov. 

- Na ostatné dotazy bolo zodpovedané priamo na verejnom zasadnutí. 
Tento bod brali poslanci  na vedomie. 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie XI/3    

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

 

Bod 4  

Udelenie ocenenia „Cena starostu obce“ 

 

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

Cena starostu obce pánovi Pavlovi  Novákovi  za jeho celoživotný prínos v oblasti kultúrneho 
a spoločenského života v našej obci. Toto ocenenie udeľuje starosta obce jednotlivcom 

a kolektívom za ich záslužnú činnosť vo všetkých sférach života obce na prospech občanov 
obce a samosprávy.  
Starosta prečítal medailón o ocenenom p. Pavlovi Novákovi. Pán Novák sa ospravedlnil, 
nemohol sa zúčastniť na slávnostnom ocenení. Listinu a vecnú cenu v hodnote 100,-€ 
odovzdá p. Novákovi starosta obce pri najbližšej príležitosti. 
Príloha č.1 – kópia listiny „Cena starostu obce Smolenice“ 

Príloha č.2 – medailón   



Strana 3 z 8 
 

 

Bod 5 

Schválenie nadobudnutia vlastníctva k pozemku parcely registra E s parc. č. 575/1 vo 

výmere 932m2, spoluvlastnícky podiel Blanky Portášovej vo veľkosti 4/9 vzhľadom 
k celku 

 

Starosta  informoval o potrebe odkúpenia spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti 
pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 575/1, orná pôda s výmerou 932 m², keďže obec 
uvedenú časť potrebuje na realizáciu rozvoja územia z dôvodu umiestňovania inžinierskych 
sietí.  
V súčasnosti sú spoluvlastníkmi pozemku Blanka Portášová so spoluvlastníckym podielom 
4/9, Aladár Kvapil so spoluvlastníckym podielom 1/9, Helena Žažová so spoluvlastníckym 
podielom 1/9 a Imrich Maršík ako neznámy vlastník so spoluvlastníckym podielom 1/3 
k celku, pričom spoluvlastnícky podiel Imricha Maršíka spravuje Slovenský pozemkový fond. 
Obec má ponuku na predaj spoluvlastníckeho podielu od Blanky Portášovej vo veľkosti 4/9 
vzhľadom k celku, pričom odkúpením tohto spoluvlastníckeho podielu spolu s podielom 

v správe SPF má obec možnosť realizovať na pozemku svoje predstavy, keďže ide 
o nehnuteľnosti sa rozhoduje podľa väčšinových podielov.  
Navrhujem, aby sa spoluvlastnícky podiel Blanky Portášovej kúpil za kúpnu cenu 20 € za 
jeden meter štvorcový. 
Spoluvlastníčka Blanka Portášová už v zmysle zákonných požiadaviek ponúkla z titulu 

predkupného práva svoj podiel za uvedenú cenu ostatným spoluvlastníkom, ktorí však o kúpu 
jej spoluvlastníckeho podielu neprejavili za daných podmienok (t. j. kúpna cena 20 eur za 
meter štvorcový) záujem, a tak je oprávnená predať svoj podiel tretej osobe – obci. 

Obec mala pôvodne záujem o kúpu podielu v sume 10 eur, avšak za týchto podmienok 
prejavil záujem o kúpu spoluvlastník Aladár Kvapil, a keďže má zo zákona na 
spoluvlastnícky podiel predkupné právo, bola Blanka Portášová povinná predať svoj podiel 
jemu. Preto musela obec navýšiť kúpnu cenu, pričom pri kúpnej cene 20 eur už ostatní 
spoluvlastníci záujem o kúpu neprejavili. 
 

Na základe uvedeného starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie 
v nasledovnom znení: 
Uznesenie XI/5 
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 spoluvlastníckemu podielu vo vlastníctve Blanky Portášovej, bydliskom Kukučínova 649/8, 
Smolenice vo veľkosti 4/9 vzhľadom k celku na nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 
2037 vedenom pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenice ako 
pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 575/1, orná pôda s výmerou 932 m², do vlastníctva 
Obce Smolenice za cenu 20,- €/m². 
 

 

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. 
 

 

Týmto uznesením sa schvaľovala priamo kúpa do vlastníctva obce, a preto nebol potrebný 
ďalší krok, ani zverejnenie zámeru ani nič iné (majetok obce sa nepredáva, ale sa kupuje). 
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Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8  

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie XI/5   

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

Bod 6 

Schválenie odkúpenia časti pozemku pána Štefana Horvátha, parcela C č.27/14 vo 
výmere 65m2, ktorá vznikla z parciel č. 27/1 a 27/2  

 

Starosta oboznámil poslancov, že ide  o parcely 27/1, zastavaná plocha s výmerou 680 m² 
a časti parcely 27/2 zastavaná plocha s výmerou 244 m², ktoré vlastní Štefan Horváth, a to 

konkrétne novovzniknutej parcely 27/14, zastavaná plocha s výmerou 65 m², keďže obec 
uvedenú časť potrebuje z dôvodu riešenia situácie miestnej komunikácie a realizácie statickej 
dopravy v území. Navrhol, aby sa táto parcela kúpila za kúpnu cenu 30 € za jeden meter 
štvorcový, čo spolu predstavuje sumu 1950 € za celú novovzniknutú parcelu 27/14. Uvedená 
suma predstavuje najnižšiu sumu, akú obec vyrokovala, vzhľadom na pretrvávajúci záujem 
o kúpu celého pozemku zo strán iných osôb. 
 

Na základe uvedeného navrhol starosta, aby obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie 
v nasledovnom znení: 
Uznesenie XI/6 

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 nehnuteľnosti s predávajúcim Štefan Horváth, bydliskom Buková 179, na kúpu pozemku 

vo vlastníctve predávajúceho, a to časť parcely registra „C“ s parc. č. 27/1, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 680 m²  a časť parcely registra „C“ s parc. č. 27/2, zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 244 m²  zapísanej na liste vlastníctva  č. 83 vedenom pre okres 
Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenická Nová Ves, a to konkrétne pozemku 

parcely registra „C“ s parc. č. 27/14, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 65 m², ktorá 
vznikla odčlenením od parcely registra „C“ s parc. č. 27/1, zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 680 m²  a odčlenením od parcely registra „C“ s parc. č. 27/2, zastavané plochy a 
nádvoria s výmerou 244 m² na podklade GP č. 9/2020, do vlastníctva Obce Smolenice za 

cenu 30,- €/m². 
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. 
 

 

Týmto uznesením sa schvaľuje priamo kúpa do vlastníctva obce, a preto nie je potrebný ďalší 
krok, ani zverejnenie zámeru ani nič iné (majetok obce sa nepredáva, ale sa kupuje). 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                8         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
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Uznesenie XI/6  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. XI/6 v navrhovanom znení.  
  

 

 

 

Bod 7 

Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, pozemok p.č. 
692 pani Elšíkovej  
Jaroslava  Elšíková doručila na obecný úrad žiadosť na kúpu pozemku parcely registra „E“ 
s parc. č. 510/9, ostatná plocha s výmerou 142 m² od Obce Smolenice, ku ktorému je zapísané 
vlastnícke právo obce na liste vlastníctva č. 2229 pre k. ú. Smolenice. Žiadateľka uviedla, že 
vlastníctvo k predmetnému pozemku patrilo jej právnym predchodcom, keďže títo ho 
nadobudli na základe kúpy od štátu niekedy v šesťdesiatich rokoch. Z uvedeného dôvodu 
žiadateľka požiadala o predaj pozemku za zvýhodnených podmienok. 
 

Obec situáciu preverovala aj na katastri v Trnave, odkiaľ má informáciu o tom, že v roku 

1962 bola na okresný súd podaná žiadosť o vklad vlastníckeho práva a kúpnopredajná zmluva 
medzi Čsl. štátom a – OSC Trnava a Alexandrom Vajsáblom na parcelu 510/9. Okresný súd 
však vlastnícke právo k pozemku nezapísal a návrh bez vyhovenia vrátil s tým, že k zmluve 

nebol pripojený geometrický plán, ktorým bola parcela 510/9 vytvorená. Samotná parcela sa 
potom zaevidovala v katastri až na základe ROEP a preto je teraz vlastníkom obec, keďže 
predtým bola parcela stále vedená vo vlastníctve Čsl. štátu a delimitáciou prešla do 
vlastníctva obce. 
 

Parcela 510/9 nebola zo strany obce užívaná, užíval ju Alexander Vajsábel a následne jeho 
právni nástupcovia, ktorí však situáciu s tým, že im podľa zápisu v katastri vlastnícky nepatrí, 
nikdy neriešili. Je vysoko pravdepodobné, že parcela 510/9 je vlastníctvom právnych 
nástupcov Alexandra Vajsábla, ktorí uvedenú parcelu nadobudli do vlastníctva na základe 
vydržania vlastníckeho práva, aj keď k osvedčeniu vlastníctva vydržaním nikdy nedošlo, čo 
však neznamená, že by k vydržaniu vlastníctva k predmetnej parcela nedošlo. Na osvedčenie 
vydržania sa vyžaduje notárske osvedčenie, inou možnosťou by bolo určiť vlastníctvo na 
základe rozhodnutia súdu. Aj vzhľadom na skutočnosť, že obidva spôsoby by boli zdĺhavé, je 
vhodnejšie vlastnícke právo k parcele 510/9 previesť na spoluvlastníkov priľahlej 
nehnuteľnosti kúpnou zmluvou za zvýhodnených podmienok, čo je možné len ako prevod 
vlastníctva z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že 
vlastníctvo obce môže byť sporné, vzhľadom na skutočnosť, že Alexander Vajsábel pozemok 
nadobudol od Čsl. štátu na základe kúpnej zmluvy, ktorá však nebola zavkladovaná do 
katastra pre formálne nedostatky. 
 

Zároveň je potrebné uviesť, že záujemkyňa o kúpu, by s vysokou pravdepodobnosťou spor 
o určenie vlastníctva v jej prospech na súde vyhrala, keďže na základe preskúmania 
skutočností k vydržaniu, záujemkyňa spĺňa podmienky na vydržanie pozemku. Z uvedeného 
dôvodu sa pre obec javí ako najvýhodnejší spôsob odpredaj pozemku za navrhovanú sumu. 
 

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo o spôsobe 
predaja pozemku do spoluvlastníctva vlastníkom priľahlého pozemku a stavby, a to ako 

o predaji z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo 
nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie XI/7 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. u r č u j e 
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pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 510/9, ostatná plocha s výmerou 142 m², zapísaný na 
liste vlastníctva č. 2229 pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenice, 
ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Smolenice, za prebytočný majetok určený na 
predaj; 

 

 

B. 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: 

- pozemku parcely registra „E“ s parc. 510/9, ostatná plocha s výmerou 142 m², zapísaným 
na liste vlastníctva č. 2229 vedenom pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice, 

predajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa za kúpnu cenu 5,- € za 1 m² 
spoluvlastníkom priľahlej nehnuteľnosti Vladimírovi Švončinárovi, bydliskom Kalistná 3, 
Bratislava a Stanislave Elšíkovej, bydliskom Račianska 57, Bratislava, podľa 
spoluvlastníckych podielov na priľahlej nehnuteľnosti. 
 

C. 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.  
Ing. Janiga žiadal, aby bol zrejmý dôvod na osobitný zreteľ a bol aj uvedený v zdôvodnení 
v zápisnici. 
 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        8 

- za:                7       

- proti:            1 – p.p. Horník   

- zdržal sa:      0 

Uznesenie XI/7  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. XI/7 v navrhovanom znení:  
 

Bod 8 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 81/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa  materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2020, 

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

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na stránke obce. Poslanci nemali žiadne 
pripomienky ani návrhy k navrhovanému VZN, a preto dal starosta hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        8 

- za:                8         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie XI/8  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 81/2020 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materských škôl a žiaka školských zariadení na území 
obce pre rok 2020, ktorým sa ruší VZN č.75/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa  materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2019. 

 

Bod 9 
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Rôzne 

-V bode rôzne starosta informoval o schválených dotáciách, ktoré boli súčasťou 
schváleného rozpočtu na rok 2020. Niektorí požadovali navýšenie, toto sa bude riešiť po 
dohode s poslancami na ďalšom verejnom zasadnutí a musí mu predchádzať rozpočtové 
opatrenie. Následne prečítal schválené sumy, aby záujemcovia vedeli s akými sumami môžu 
rátať v roku 2020. 

 

Klub dôchodcov...........................................3000 € 

Jednota dôchodcov.........................................250 € 

Tenisový klub.................................................600 € 

Šport klub Pohoda.........................................1000 € 

Drako taekwondo..........................................2500 € 

ZO Slovenského zväzu chovateľov.............1200 € 

OZ Neštišané................................................2000 € 

Čerešenka.......................................................700 € 

Slov. zväz protifašist. bojovníkov.................200 € 

Zväz záhradkárov..........................................700 € 

OZ Karpatoš................................................1000 € 

Poľovné združenie .......................................600 € 

CK Karpaty.................................................5000 € 

FS Záruby.....................................................800 € 

Dotácia farský úrad ...................................3300 € 

OŠK aj so šachistami...............................13400 € 

Spolu...................................................... 36 250 € 

 

- Starosta informoval o bezodplatnom zapožičaní nového auta IVECO, ktoré bude slúžiť 
dobrovoľnému hasičskému zboru v našej obci. Taktiež informoval aj o zamýšľanom predaji 

starého vozidla, ktoré už nespĺňa požiadavky požiarneho zboru v obci a boli aj problémy pri 
poslednej technickej kontrole. O takejto možnosti budú poslanci včas informovaní, aby mohli 
dať k tomu vyjadrenie, ako pri predaji služobného vozidla Fábia v minulosti.   

- P.p. Radková navrhla riaditeľke Základnej školy s MŠ v Smoleniciach, p. Marcele Pechovej, 

finančnú odemenu vo výške 1.000,-€. Spomenula viaceré úspešné projekty a dosiahnuté 
úspechy , nielen doma, ale aj v zahraničí, čím pani riaditeľka zviditeľnila okrem školy aj 
samotnú obec. Žiadala starostu obce, aby o jej návrhu dal hlasovať. Starosta vyzval poslancov 
do diskusie, aby sa k tomuto návrhu vyjadrili. 
- P.p. Štibraná ocenila návrh p. Radkovej a pripojila sa k nemu.  

- P.p. Petrovičová – navrhla riešiť odmenu po ukončení funkcie p. Pechovej ako riaditeľky 
a po odovzdaní všetkých potrebných dokumentov a po ukončení výsledku kontroly, ktorá 
momentálne prebieha v základnej škole. 
- Kontrolór obce, Ing. Lengyel sa zapojil do diskusie. Oboznámil prítomných s tým, že 
niekoľkokrát mailom oslovil pani riaditeľku a žiadal o stretnutie. Zatiaľ nemala čas. 
Upozornil aj na to, že terajšia riaditeľka musí protokolárne odovzdať všetky veci. Riaditeľka 
školy zatiaľ neodovzdala všetky dokumenty, ktoré žiadal ku kontrole. Na základe doterajších 
výsledkov z kontroly, ktorá prebieha v škole navrhol odmenu nevyplácať, uvažuje o návrhu 
pozastaviť zatiaľ, až do výsledku kontroly, poslednú výplatu riaditeľke školy.  
- P.p. Radková na základe týchto informácií stiahla svoju požiadavku, aby poslanci hlasovali 
o odmene pre riaditeľku školy a navrhla hlasovanie preložiť na nasledujúce zasadnutie OZ. 
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 -p.p. Radková – upozornila, že TSK vypísal dotáciu do 14.2.2020 pre obce aj pre združenia,  
- starosta informoval, že obec  má už pripravenú žiadosť, 
- p. Stano – chcel informáciu, či kvôli plánovanej výstavbe nových rodinných domov príde 
o prístup k svojej záhrade zozadu, chcel vedieť, kam sa podela cesta, ktorá tam bola a viedla 

k 4 rodinným domom, vyjadril názor, že obec je povinná vybudovať túto cestu, aby mali 
prístup k svojim záhradám, 
- p.p. Horník podal vyjadrenie k danej situácii. Parcely, vlastnili súkromné osoby a nie obec 

a vlastníčka ich predala. Prečítal tiež z listu Slovenského pozemkového fondu, ktorý dal 

vyjadrenie k spomínanej bývalej ceste. Zároveň objasnil ďalší možný postup obce pri riešení 
vzniknutej situácie. Upozornil tiež na celoštátne prebiehajúce zmeny v rámci katastrov. 
Predmetné pozemky v rámci celej obce budú vrátené obci následne po vykonaní všetkých 
zmien a na základe delimitačných protokolov. 

Na záver starosta pripomenul, že v našej obci sa pravidelne v piatok a nedeľu premieta v kine 

Zora, v mene  OZ Neštišané pozval občanov na fašiangy, ktoré sa uskutočnia v KD 

Smolenice v sobotu 22.2.2020. V utorok 25.2. 2020 je v KD Smolenice predstavenie 

Spievankovo pre deti. V sobotu 29.2.2020  sa konajú voľby do parlamentu. Voľby sa konajú 
v 3 volebných miestnostiach, v sobášnej miestnosti a v kinosále KD Smolenice a výnimočne 
tento rok bude jeden volebný okrsok v reštaurácii EDEN v Smolenickej Novej Vsi, nakoľko 
rekonštruujeme KSD. 

 

Starosta ukončil diskusiu a poďakoval prítomným za účasť. 
 

Písomné prílohy zápisnice: 
Príloha č.1 – kópia listiny „Cena starostu obce Smolenice“ 

Príloha č.2 – medajlón   
 

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, 11.02.2020 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Michal Holkovič 

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala. 


