
 

 

Zápisnica 
z XIII. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 25. júna  2020 

 

Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach         

             

Zasadnutie sa konalo s prítomnosťou verejnosti za prísneho dodržania požiadaviek hlavného 

hygienika SR. Prítomní  mali rúška, boli oddelení najmenej dvojmetrovou vzdialenosťou, ako 
poslanci, tak aj obyvatelia. Pri vstupe do sály si dezinfikovali ruky dezinfekčným 
prostriedkom. Vstup do kultúrneho domu aj do sály bol označený pokynmi, ktoré v súvislosti 
s vírusom COVID-19 bolo potrebné dodržiavať. Prezenčnú listinu z hygienických dôvodov 
občania nepodpisovali. Počet prítomných občanov na zasadnutí bol 6. 

 

Prítomní:  starosta obce, 6 poslancov OZ  

Ospravedlnení poslanci: Galbová, Lančarič, Holkovič,  Petrovičová, Radková 

 

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 6 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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

5. Schválenie predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcom o kúpu 
Milan a Jarmila Indriškoví – starosta oznámil, že o tomto bode poslanci nebudú hlasovať, 
pretože je potreba na schválenie 3/5 všetkých poslancov, čo je sedem 

6. Rôzne  
7. Diskusia 

  

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         6    

- za:                 6                                  

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
Uznesenie XIII/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 25. júna  2020. 

 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:                      Ondrej Repa   
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            člen:                              Radoslav Horník  

            overovateľ zápisnice:   Radko Mráz 

            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         6    
- za:                 6                                  

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
 

Uznesenie XIII/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: 
- Uznesenie  4/XII  Schválenie VZN prevádzkový poriadok pohrebísk, následne bolo 

VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce, vo VZN 82/2020, ktorým sa 
schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Smolenice bolo doplnené 
v čl. 6 odst. 4 slovo hlboký, p.p. Petrovičová chcela vedieť v súvislosti s uvedeným 
VZN ako sa budú uplatňovať sankcie a pokuty, keď nie sú uvedené vo  VZN – Mgr. 

Petráš zaslal vyjadrenie, obec schválila VZN podľa § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. 
z. o pohrebiskách v znení neskorších predpisov, kde sú sankcie a pokuty presne 

uvedené zákonom, a preto sa neodporúča aby boli uvedené duplicitne vo VZN 

- Uznesenie  5/XII  Schválenie predaja pozemku p. Elšíkovej, zmluva bola podpísaná, 
kupujúca zaplatila za kúpu, následne sa čaká na zápis do Katastra 

- Uznesenie 6/XII  Bol schválený spôsob predaja Indriškovým, následne bol zámer 
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce v zákonnej lehote, dnes mali 

poslanci schvaľovať  samotný predaj pozemku, o bode sa nehlasovalo – nedostatočný 
počet poslancov 

- Uznesenie 7/XII  Schválený bol spôsob prevodu-zámena pozemku p. Boháček, teraz 

čakáme na vyhotovenie a dodanie Geometrického plánu 

- Uznesenie 9/XII  Schválený bol spôsob predaja pozemku Zvonároví, taktiež čakáme 
na vyhotovenie a dodanie Geometrického plánu 

- Uznesenie 12/XII  Správa z kontroly HK, tu sú stanovené dlhodobé ciele 

a požiadavky, je potrebné upraviť a doplniť niektoré zmluvy, ktoré sa budú priebežne 
dopĺňať 

- Bod Rôzne 13/5 Hlavný kontrolór podal podnet na štátny stavebný dozor ohľadne 
vstupu do kotolne KD. Stavebný úrad následne vykonal štátny stavebný dozor, 
pozastavil stavbu do vydania stavebného povolenia. (stavba sa doteraz realizovala na 
základe stavebnej ohlášky z roku 2017) 

- Bod 14 Diskusia – na diskusné príspevky bolo zodpovedané priamo na verejnom 
zasadnutí, Požadované oplotenie stavby zdravotného strediska zo strany SMŠ Lienka 
bolo obratom vyhotovené zhotoviteľom stavby 

- P. Štrbka – požadoval uverejňovanie všetkých príloh aj na webe – prílohy sa už 
uverejňujú 

Tento bod brali poslanci  na vedomie. 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         6    
- za:                 6                                  

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
Uznesenie XIII/3    
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich VZ 
OZ . 

 

Bod 4  

Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce, dostali ho poslanci aj mailom. 

Starosta požiadal hlavného kontrolóra obce, Ing. Lengyela, aby prečítal plán kontrolnej 
činnosti. 
Plán kontrolnej činnosti tvorí textovú prílohu č. 1. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        6 

- za:                6         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie XIII/4    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 

2020.  

 

Bod 6 

Rôzne 

- starosta – kontrolný deň na stavenisku zdravotného strediska  
- p.p. Horník – na základe kontrolného dňa boli zistené niektoré nedostatky, treba ich riešiť, 
mal by byť vybratý statik (výťah, architektúra), pivničné priestory , kotolňa – vysoká vlhkosť 
a to všetko budú náklady naviac, preto žiadal dôvodovú správu (šachta výťah) a na základe 
toho oslovia  statika aj iné firmy, ktoré by vedeli uvedené práce urobiť. Treba sa dohodnúť na 
ďalšom postupe. Stavebná komisia navrhla 3 možné riešenia:  autorizačný dozor, statik, 

realizačný projekt – finančne náročný , 
- starosta informoval, že z Ministerstva zdravotníctva prišieľ návrh dodatku na prehodnotenie 
m2 na spotrebu elektriny (na naše náklady) – vyplýva to z kontroly, ktorá bola na 
ministerstve, na to taktiež budeme potrebovať projektanta, 
- p.p. Horník – na podnety od občanov bol návrh na vybudovanie klímy v budúcom 
zdravotnom stredisku, táto nie je v projektovej dokumentácii, pretože pochádza z r. 2011, 

kedy sa s klímou neuvažovalo. Dal preto podnet na stavebnú komisiu, ktorá doporučila urobiť 
predprípravu (rozvody) . Stavebná komisia doporučila vetrolamy, p. Koncsek a p.Uhlíková 
dajú návrhy ako usporiť energie.  Predpokladaný počet klimatizačných jednotiek je cca 13 ks. 

Rozvody treba urobiť ešte pred omietkami. Komisia doporučila  vysúťažiť ponuky. Navrhli 
hradiť realizáciu z položky neoprávnené výdavky. P.p. Horník odporúča, aby statik bol 

vybraný so súhlasom generálneho projektanta. 
- starosta -  ŽOP č. 2 bola odoslaná, oprávnené výdavky sú po kontrole v poriadku a príde 
k preplateniu cca 90.000,- €, zároveň vyzval prítomných poslancov, aby vyjadrili svoj názor 
na potrebu zrealizovania prípravných prác na klimatizáciu., 
- p.p. Repa, Mráz – súhlasia s realizáciou predpríprav a statikom, 

- p.p. Štibraná – statik – rozumné stanovisko, klíma je potrebná, financie – apelovala na 

starostu, aby boli poslanci pravidelne informovaní o stave príjmov a výdajov,  
- Janiga – vyjadril sa, že sa opäť dopustili chyby pri realizovanom  projekte a budeme ho 

potrebovať tak, či tak. Opäť objavujeme omyly projektanta v náš neprospech. Konštatoval, že 
poslanci sa nedozvedia, či sa ušetrili financie, čo by umožnilo prefinancovať niečo iné 
v rámci projektu, poslanci by mali byť o tom informovaní. 
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- p.p. Horník – má to stavebný dozor pod kontrolou, robia sa stavebné denníky, pošle 
poslancom mailom informáciu, ak bude ušetrená nejaká suma, aby o tom rozhodli, keď sa 
urobí verejné obstarávanie , znovu zasadne komisia , 

- p.p. Rakovská – súhlasí (klíma, statik – navrhované riešenia), 
- hlavný kontrolór  (HK)– mal výhrady voči tomu, že p.p. Horník sa vzdal funkcie predsedu 
stavebnej komisie a zvolal komisiu, porušil tým štatút obce a organizačný poriadok, ktoré mu 

neumožňujú zvolávať v jeho prípade komisiu, očakával, že na tomto zasadnutí sa bude voliť 
nový predseda, chce termíny pracovných zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisíí vedieť 
vopred, aby sa ich mohol zúčastňovať a taktiež požadoval zápisy zo všetkých zasadnutí 
komisií, 
- p.p. Horník – reagoval na vyjadrenia HK, nezvolal komisiu, starosta požiadal zástupcu 
stavebnej komisie p.p. Repu, aby vzhľadom  k problémom s výstavbou zdravotného strediska  
zvolal komisiu, starosta zadal úlohy, komisia prejednala podklady, išlo o akútne vyriešenie 

vzniknutých problémov, 

- starosta – bude posielať materiály aj HK, hlasovanie za predsedu stavebnej komisie sa 

neuskutočnilo na zasadnutí z dôvodu malého počtu poslancov na zasadnutí, informoval , že 
prebehlo rokovanie – vrt vody pri Chemolaku. Upozornil, že okrem p.p. Horníka nikto 
z poslancov nereagoval na mail pracovníčky úradu p. Sládekovej na žiadosť p. Holomka – 

cyklistický klub o vyplatenie použitej dotácie na zmenený účel, požiadal poslancov, aby dali 
svoje stanovisko, tí, ktorí nie sú prítomní osloví p. Sládeková mailom, aby sa vyjadrili do 

pondelka 29.7.2020. Prečítal poslancom predloženú žiadosť p. Holomka.  Informoval 
o rekonštrukcii rybníka – financuje a realizuje SAV (zámok), nápomocní budú aj členovia 
klubu dôchodcov a obec. V kaštieli v parku je osvetlená solárnym svetlom Pálffyho socha, 
starosta ocenil, že občania Smoleníc sa zapájajú do údržby parku. Pán Marián Hornáček so 
synom a niekoľkými dobrovoľníkmi zrekonštruovali mreže pri kaplnke na cintoríne 
v Smoleniciach, vymaľovali ju a bude denne otvorená pre návštevníkov. Patrí im za to vďaka.  
- p.p. Repa – vyjadril poďakovanie  p.p. Horníkovi za prácu predsedu v stavebnej komisii 

a p.p. Petrovičovej za prácu v Rade školy, súhlasí, aby sa cyklistickému klubu preplatili 
doterajšie náklady . 

 

Bod 7 

Diskusia 

 

Starosta obce otvoril diskusiu: 

 

- p. Denkócy – mal nasledovné body do diskusie: 
1. drobný stavebný odpad – poslal 2 emaily a nič sa nepohlo. Odpovedal starosta obce a p. 

Hirnerová, pracovníčka OcÚ. Odpoveď na emaily dostal ešte začiatkom roku, obec sa riadi 

zákonom a VZN obce, ako aj rozpočtom a financiami. P. Denkócy má názor, že je zlá 
legislatíva v rámci obce v odpadovom hospodárstve – drobný stavebný odpad. 
2. Dohoda o hospodárskych lesoch – prebehlo rokovanie medzi Lesným závodom, obcami 

Horné Orešany a  Lošonec – či je o tom starosta informovaný a aké kroky v tomto podnikne 

obec. 

3. Slovaklines – v Horných Orešanoch občania mali dať svoje pripomienky k autobusovým 
poriadkom, prečo nie u nás – autobusy Slovaklines premávajú len do Horných Orešian. 

Požadoval info, či bolo uskutočnené minuloročné avizované stretnutie zástupcov Slovaklines 
s pracovníkmi obecných úradov a či sa zástupcovia našej obce zúčastnili rokovania – starosta 

informoval, že sme sa zúčastnili a výsledok rokovania bol a ešte stále je uverejnený na stránke 
obce, pošle mu to aj emailom. 
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4. Vyjadril veľké uznanie kontrolórovi obce za jeho prácu (XII. Zasadnutie OZ Smolenice), 
požadoval materiály z XII. Zasadnutia OZ všetky aj s reakciou druhej strany uverejniť 
v obecných novinách. 
5. Povedal, že starosta obce na predošlom zasadnutí reagoval na otázky a pripomienky 

poslancov a HK eufemizmami, podľa jeho názoru za roky, kedy bol poslancom a následne 
starostom, by sa mal poučiť a neopakovať chyby.   
6. Vyjadril svoj postreh k práci poslancov a ich vystupovaniu na verejných zasadnutiach, kde 
sa podľa neho niektorí vôbec nezapájajú do diskusie, niektorí sa zapoja, ale nie dosť dôrazne, 
poukazoval na systém demokracie v tejto súvislosti. Zastáva názor, že poslanci by mali dbať 
na šetrné nakladanie s finančnými prostriedkami, vidí v tom nesystémovosť. 
- p.p. Repa – poslanci majú pravidelne pracovné zasadnutia, kde sa každej problematike 
podrobne venujú, naštudujú si materiály a dávajú riešenia. Niektorí z poslancov sa nemôžu 
z osobných, zdravotných, pracovných, či iných dôvodov týchto pracovných rokovaní 
zúčastniť, preto sa o problematike informujú až na verejnom zasadnutí. 
- p. Smolíková – prečo nie je v obci zberný dvor, vyjadrovala sa k systému zberu odpadov. 
  

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 

Písomné prílohy zápisnice: 
Príloha č.1 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

 

Prezenčná listina poslancov je 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 
                           FK – finančná komisia 

                           HK – hlavný kontrolór 
                           OZ – obecné zastupiteľstvo 

                            

                                       Anton Chrvala 

                                                                                                          starosta obce  

V Smoleniciach, 25.06.2020 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Radko Mráz 

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala.                     


