
 

 

Zápisnica 
z  XIV. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 24. septembra  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 9. 

 

Prítomní:  starosta obce, 7 poslancov OZ  

Ospravedlnení poslanci: Galbová,  Repa, Horník,  Radková 

 

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. Schválenie návrhu VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice 
č. 76/2019 

5. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Smolenice za 
rok 2019 

6. Schválenie záverečného účtu Obce Smolenice za rok 2019 

7. Schválenie predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcom o kúpu 
Milan a Jarmila Indriškoví 

8. Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce p.č. 683/3 a p.č. 
682/2 v k.ú. Smolenice a pánom Boháčkom .Tento bod bol vypustený, nakoľko zámer bol 
schválený už na XII. zasadnutí, a v 15- dňovej lehote nebol zverejnený zámer previesť 
majetok z dôvodu neskoršieho dodania geometrického plánu k uvedenému pozemku. 
Samotné schválenie zámeny prebehne na ďalšom verejnom zasadnutí OZ. 

9. Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa 
SMŠ Lienka 

10. Schválenie zámeru prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce pre PD Trstín 

11. Schválenie úpravy Štatútu Obce Smolenice 

12. Schválenie úpravy Zásad hospodárenia Obce Smolenice 

13. Schválenie uznesenia pre „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“ 

14. Návrh na prijatie nenávratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností 
z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 a úpravu rozpočtu Obce 
Smolenice v roku 2020 

15. Rozpočtové opatrenie č.2/2020 

https://smolenice.com/wp-content/uploads/2020/08/NavrhVZN_novela_prispevky_MS_SK_SJ-1.pdf
https://smolenice.com/wp-content/uploads/2020/08/NavrhVZN_novela_prispevky_MS_SK_SJ-1.pdf
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16. Rôzne  
17. Diskusia 

 

Starosta navrhol zaradiť do rokovania ešte jeden bod, a to: 

„Zriadenie vecného bremena pre ZSD – uloženie elektrického vedenia.“ 

Dal o doplnení programu hlasovať. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         7    

- za:                 7                                  

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
Uznesenie XIV/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie bodu „Zriadenie vecného bremena pre ZSD – 

uloženie elektrického vedenia“. 
 

Po odhlasovaní o doplnení programu dal hlasovať o upravenom programe. Doplnený bod 
bude pod číslom 16.  Rôzne a Diskusia sa posunú. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         7    
- za:                 7                                  

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 

Uznesenie XIV/1/A 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upravený program XIV. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Smoleniciach dňa 24. septembra 2020. 

 
Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:                      Svetlana Petrovičová   

            člen:                              Júlia Rakovská 

            overovateľ zápisnice:   Tibor Lančarič 

            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:         7    

- za:                 7                                  

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
 

Uznesenie XIV/2    

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

Bod 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúcich VZ OZ 

 

 

Tento bod brali poslanci  na vedomie. 
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Starosta skonštatoval, že z predošlého verejného zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy 
z prijatých uznesení. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         7    

- za:                 7                                  

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
Uznesenie XVI/3    

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

 

Bod 4  

Schválenie návrhu VZN č. 83/2020,  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Smolenice č. 76/2019 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 sa predkladá na základe návrhu riaditeľky školy z dôvodu zlepšenia ekonomickej 
efektívnosti fungovania ZŠ a MŠ Smolenice. 
 

Na schválenie predloženého návrhu VZN boli splnené všetky podmienky, návrh VZN bol 
vyvesený na úradnej tabuli 14. 8. 2020, čím bola dodržaná 15 dňová zákonná lehota. Počas 
zverejnenia návrhu VZN nikto z občanov k zverejnenému návrhu neuplatnil pripomienky ani 
nijaké iné návrhy na doplnenie alebo zmenu. Návrh ste dostali aj emailovou poštou. 
 

Starosta oboznámil pred hlasovaním poslancov s  návrhom poslankyne p. Petrovičovej, ktorá 
navrhla zmeniť účinnosť návrhu VZN, konkrétne čl. 2 návrhu tak, aby znel nasledovne: „Toto 
všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.“  Pôvodne bolo-

nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia. 
 

Starosta dal najskôr  hlasovať o návrhu p. poslankyne Petrovičovej , a v prípade jeho 
schválenia budú  následne poslanci   hlasovať o návrhu ako celku aj s prijatou zmenou. 

Poslancom prečítal znenie úpravy, a to:  
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

s c h v a ľ u j e 

 
návrh poslankyne Petrovičovej na zmenu predloženého návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 76/2019 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, a to tak, že čl. 2 predloženého návrhu znie: 
„Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.“ 
 
 

 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         7    

https://smolenice.com/wp-content/uploads/2020/08/NavrhVZN_novela_prispevky_MS_SK_SJ-1.pdf
https://smolenice.com/wp-content/uploads/2020/08/NavrhVZN_novela_prispevky_MS_SK_SJ-1.pdf
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- za:                 7                                  

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
 

Keďže poslanci odhlasovali návrh pani poslankyne Petrovičovej, nechal hlasovať starosta 

o návrhu ako celku aj s prijatou zmenou, to znamená, že nadobúda účinnosť od 1.novembra 
2020 a navrhol, aby poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie XIV/4    

 

zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

s c h v a ľ u j e 

 

návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce 
Smolenice č. 76/2019 o určení 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 v predloženom znení s prijatými zmenami. 
Diskusia: 

- p.p. Štibraná súhlasí s návrhom, podľa nej by mohla dôvodová správa p. riaditeľky 
zavádzať, že si obec neplní povinnosti, čo však nie je pravda, 

- p.p. Petrovičová  požiadal starostu, aby prezentoval na projekčnej ploche rozpočet, kde je 
jasne vidieť, že finančné prostriedky, ktoré boli poukázané pre školu a škôlku obec previedla 
na ich účet, objasnila  a vysvetlila prítomným spôsob financovania rozpočtovej organizácie 
(ZŠ s MŠ) obcou, aby bolo zrejmé, že obec si svoje povinnosti plní. Príspevky do Školského 
klubu aj Materskej školy sú koeficientom nariadenia od štátu podfinancované, čo neumožňuje 
financovať v plnom rozsahu klub a škôlku., 
- p.p. Janiga žiadal, aby obecný úrad písomne informoval riaditeľku školy o tom ako obec 

financuje školu (reagoval na konštatovanie p. p. Petrovičovej) . 
Následne dal hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:         7    
- za:                 7                                  

- proti:             0        

- zdržal sa:       0 
 

Uznesenie XIV/4   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. XIV/4 v navrhovanom znení.  
 

 

Bod 5 

Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Smolenice za 

rok 2019 

 

Tento bod brali poslanci  na vedomie.  

Starosta požiadal  hlavného kontrolóra obce Smolenice Ing. Lengyela, aby prečítal Odborné 
stanovisko k návrhu záverečného účtu. Materiály poslanci dostali emailom 3.8.2020. 

Hlavný kontrolór odporučil schváliť Záverečný účet s výhradami. 
Stanovisko HK tvorí písomnú Prílohu č. 1. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7 
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- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu 
záverečného účtu obce Smolenice za rok 2019.  

 

Bod 6 

Schválenie záverečného účtu Obce Smolenice za rok 2019 

 

Záverečný účet bol zverejnený na webe a úradnej tabuli od 28.7.2020  

Starosta navrhol, aby poslanci  prijali nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie XIV/6   

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  záverečný účet obce Smolenice za rok 2019, t.j. 

celoročné hospodárenie s výhradami 
B)  Obecné zastupiteľstvo prijíma na odstránenie uvedených nedostatkov nasledovné 
opatrenie – upozorniť ekonómku Základnej školy s materskou školou o zákaze akýchkoľvek 
úprav rozpočtu školy bez predchádzajúceho schválenia Obecným zastupiteľstvom.  

Diskusia: 

- p.p. Petrovičová – navrhla, aby bola písomne oslovená riaditeľka ZŠ s MŠ , aby si 

ekonómka školy a obecného úradu pravidelne na štvrťročnej báze odsúhlasovali správy, a aby 

uvedené mali obidve aj v pracovnej náplni.  
Starosta dal o uvedenom bode hlasovať. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7 

- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie XIV/6   

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  záverečný účet obce Smolenice za rok 2019, t.j. 

celoročné hospodárenie s výhradami. 
B)  Obecné zastupiteľstvo prijíma na odstránenie uvedených nedostatkov nasledovné 
opatrenie – upozorniť ekonómku Základnej školy s materskou školou o zákaze akýchkoľvek 
úprav rozpočtu školy bez predchádzajúceho schválenia Obecným zastupiteľstvom.  

C) Povinnosť ekonómov obecného úradu a ZŠ s MŠ raz štvrťročne vzájomne odsúhlasovať 
účtovanie.   

 

Bod 7 

Schválenie predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcom o kúpu 
Milan a Jarmila Indriškoví 
 

Tento bod bol pôvodne zaradený na XIII. zasadnutie. Bol stiahnutý, pretože nebol dostatočný 
počet poslancov na schválenie. 
 

Starosta informoval poslancov, že manželia  Indriškoví podali žiadosť o  kúpu pozemku od 
Obce Smolenice, ktorý je v užívaní žiadateľov ako časť ich záhrady.  Po preskúmaní žiadosti 
možno konštatovať, že tento pozemok Obec nevyužíva a ani sa reálne užívať nedá, keďže je 
súčasťou záhrady v užívaní žiadateľov o prevod vlastníckeho práva. Záujemcovia o kúpu 
majú záujem nadobudnúť tú časť parcely č. 1070/17, ktorú dlhodobo užívajú, túto časť 
parcely majú prihradenú oplotením k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov o kúpu, 
a to k pozemku p. č. 1073/1, resp. k pozemku p. č. 1073/2. Časť pozemku, ktorá má byť 
predmetom prevodu vlastníckeho práva z obce na žiadateľov je označená ako parcely registra 
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„C“ s parc. č. 1070/17, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 321 m², je vo vlastníctve Obce 

Smolenice a vlastníctvo obce je evidované na liste vlastníctva č. 2000 pre k. ú. 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. 5. 2020 schválilo spôsob prevodu 
vlastníctva nehnuteľného majetku obce z vlastníctva obce do bezpodielového spoluvlastníctva 
žiadateľov 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 20,- € za 1 m². 
 

Zámer previesť majetok obce do vlastníctva žiadateľov z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 3. 6. 2020, 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 predmetná časť pozemku nemá pre obec zásadný 
hospodársky význam, obec predmetnú časť pozemku určenú na prevod nevyužíva, pričom 
táto časť pozemku určená na prevod je v dlhodobom užívaní záujemcov o kúpu na základe ich 
dobromyseľného prihradenia. 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že boli splnené všetky podmienky na prevod majetku obce 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa v prospech záujemcov o prevod, navrhol starosta 

obecnému zastupiteľstvu, aby prijalo nasledovné uznesenie: 
Uznesenie XIV/7 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

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 a to časť pozemku parcely registra „C“ 
s parc. č. 1070/17, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 321 m², zapísanej na liste 

vlastníctva č. 2000 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice, záujemcom o kúpu 

Milanovi Indriškovi a manželke Jarmile Indriškovej, bydliskom Budovateľská 41, Smolenice, 

a to novovytvorenú parcelu registra „C“ s parc. č. 1070/23, zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 73 m², ktorá vznikla na podklade geometrického plánu č. 36/2020 na oddelenie 
pozemkov p. č. 1070/23, 1070/24 vyhotoveného 22. 5. 2020 Ing. Jozefom Vlachovičom - 

GEODET, Čerešňová 609/7, 919 30  Jaslovské Bohunice, IČO: 43 718 060, autorizačne 
overeným Ing. Jozefom Vlachovičom 22. 5. 2020 a úradne overeným Okresným úradom 
Trnava 28. 5. 2020 č. G1 719/2020. Predmetom prevodu vlastníckeho práva na záujemcov 
o kúpu je novovytvorená parcela registra „C“ s parc. č. 1070/23, zastavaná plocha a 

nádvorie s výmerou 73 m², a to za kúpnu cenu 20,- €/1 m². 
Obec prevádza svoj nehnuteľný majetok – časť pozemku z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa, keďže predmetná časť pozemku nemá pre obec zásadný hospodársky význam, obec 
predmetnú časť pozemku určenú na prevod nevyužíva, pričom táto časť pozemku určená na 
prevod je v dlhodobom užívaní záujemcov o kúpu na základe ich dobromyseľného 
prihradenia. 

 

 

B. u k l a d á 
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starostovi obce uzavrieť  so záujemcami 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:        7 

- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie XIV/7   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. XIV/7 v navrhovanom znení.  
 

 

Bod 8 

Schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce p.č. 683/3 a p.č. 
682/2 v k.ú. Smolenice a pánom Boháčkom 

Uvedený bod bol stiahnutý z rokovania. 

 

Bod 9 

Schválenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa 
SMŠ Lienka 

SMŠ Lienke sa skončil 31. 8. 2020 nájomný vzťah na priestory, ktoré užíva, a ktoré sú vo 
vlastníctve obce. Zástupca SMŠ Lienka doručil na obecný úrad žiadosť o prenajatie priestorov 

 vzhľadom na skutočnosť, že SMŠ Lienka ešte nemá nové priestory prebudované, starosta 

navrhol, aby obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prenájmu priestorov pre SMŠ Lienka 
v doterajších priestoroch, a to 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.  

Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 
Uznesenie XIV/9: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. 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 prenájmu 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. 2020 do 31. 8. 2021, a to 

ako prenájom nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
pričom osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že záujemca o prenájom prevádzkuje 
školské zariadenie. 
 

B. u k l a d á 

 

starostovi obec, aby zverejnil zámer prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa podľa príslušných zákonných predpisov a predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na 
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schválenie prenájmu majetku obce na záujemcu Súkromná materská škola Lienka Smolenice, 
so sídlom SNP 97, Smolenice, IČO: 36 079 821.  

Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        7 

- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie XIV/9 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. XIV/9 v navrhovanom znení.  
 

Bod 10 

Schválenie zámeru prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce pre PD 
Trstín 

Poľnohospodárske podielnické družstvo (ďalej PPD) Trstín podalo  Návrh na uzatvorenie 
Zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov  na poľnohospodársku pôdu, ktorú užíva 
a ktorá je vo vlastníctve obce. Vzhľadom na skutočnosť, že nájom poľnohospodárskej pôdy sa 
spravuje osobitným zákonom o nájme poľnohospodárskej pôdy so špecifikami, ktoré 
vlastníkov pôdy obmedzujú v spôsobe, akým je možné takúto pôdu prenajímať a vzhľadom 
na skutočnosť, že PPD Trstín túto pôdu užíva a hospodári na nej, navrhujem, aby obecné 
zastupiteľstvo schválilo zámer prenájmu poľnohospodárskych pozemkov, a to 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. Po rokovaniach s PPD Trstín sa 
podarilo znížiť čas prenájmu na zákonnú minimálnu dobu 5 rokov a zároveň sa podarilo 
zvýšiť cenu za prenájom oproti pôvodne navrhovanému nájomnému. Pôvodne bol ročný 
prenájom vo výške 39,11€ na rok /60€/1ha/ a upravený je 52,15€ na rok /80,-€/1ha. 
 

Navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 
Uznesenie č. XIV/10 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. 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 prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce 
Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 2228, trvalý trávny porast 
s výmerou 7 973 m², a to v časti 381 m², ktorá sa prekrýva s dielom pôdneho bloku 2202/1, 

lokalita Smolenice, k. ú. Smolenice a časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 2233, 
trvalý trávny porast s výmerou 28 706 m², a to v časti 6 138 m², ktorá sa prekrýva s dielom 

pôdneho bloku 2202/1, lokalita Smolenice, k. ú. Smolenice, vedené na liste vlastníctva 2229 
pre Okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice záujemcovi o prenájom 

Poľnohospodárske podielnické družstvo Trstín, so sídlom Trstín s. č. 455, IČO: 00 596 

990, za nájomné 80,- €/ha na rok, pričom nájomný vzťah bude na dobu určitú do 31. 12. 

2024, a to ako prenájom nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že záujemca o prenájom 
prevádzkuje poľnohospodársku činnosť.   
 

B. u k l a d á 

 

starostovi obec, aby zverejnil zámer prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa podľa príslušných zákonných predpisov a predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na 
schválenie prenájmu majetku obce na záujemcu Poľnohospodárske podielnické družstvo 
Trstín, so sídlom Trstín s. č. 455, IČO: 00 596 990.  
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Diskusia: 

- Ing. Lengyel (HK) – vyjadril názor, že osobitý zreteľ je neprípustný, je nekonkrétny, treba 
ho zmeniť, poslanci musia dbať na to, aby sa s majetkom obce hospodárilo efektívne 

- starosta – navrhol doplniť do osobitného zreteľa „ a uvedený pozemok je v celosti aj 

s okolitými pozemkami obhospodarovaný PPD Trstín“. 
Dal hlasovať o upravenom znení uznesenia. 
 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7 

- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie XIV/10 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. XIV/10 v navrhovanom upravenom znení.  
 

Bod 11 

Schválenie úpravy Štatútu Obce Smolenice 

Starosta skonštatoval, že vzhľadom k pretrvávajúcej skutočnosti, že ešte stále nemá komisia 
výstavby predsedu a aj na základe upozornenia hlavného kontrolóra obce je,  potrebné upraviť 
štatút obce vo veci komisií. Konkrétne úpravy postavenia a oprávnenia podpredsedu, najmä 
pre prípad, že komisia nemá svojho predsedu, aby sa tak zabezpečila činnosť komisie aj 

v prípade absencie predsedu komisie. Komisie obecného zastupiteľstva upravuje štatút v § 13. 

Navrhol, aby poslanci prijali  nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie XIV/11 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e 

 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov zmenu Štatútu Obce Smolenice v nasledovnom znení: 
1. § 13 ods. 7 Štatútu Obce Smolenice sa nahrádza nasledovným znením: 
„Organizačná štruktúra komisií: 

a) predseda komisie 

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a vedie ich, spoločne so 
zapisovateľom komisie pripravuje program zasadnutia komisie; 

- zostavuje spolu so zapisovateľom komisie plán činnosti a zasadnutí na určité 
časové obdobie; 

- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva; 
- zastupuje komisiu navonok. 

b) podpredseda komisie 

- počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti predsedu komisie, alebo pre prípad, že 
predseda komisie nie je zvolený alebo sa svojej funkcie vzdá, prípadne ak 
predsedovi komisie zanikne funkcia predsedu komisie, zastupuje v plnom rozsahu 

predsedu komisie. 

c) zapisovateľ komisie je zamestnanec obce, ktorý 

- spoločne s predsedom komisie vypracováva návrh plánu činností a zasadnutí 
komisie a zabezpečuje prípravu zasadnutia komisie; 

- vedie dokumentáciu o činnosti komisie; 
- zabezpečuje nevyhnutnú administratívu súvisiacu s činnosťou komisie; 
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia. 

d) členovia komisie 
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- komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do pôsobnosti jej 
činností.“ 

2. Ostatné ustanovenia štatútu Obce Smolenice ostávajú nezmenené. 
3. Táto zmena štatútu je účinná od 1. 10. 2020.  

 

Diskusia: 

- p.p. Janiga  sa informoval, či poslanci volia aj podpredsedov komisií a kedy, chýba mu 
v štatúte, kto volí predsedu a podpredsedu a kedy a kto je zodpovedný za vypracovanie 
zápisnice zo zasadnutia komisie,  
- starosta – predsedov aj podpredsedov komisie si volia nový poslanci na I. ustanovujúcom 
zasadnutí a tak to bolo aj tentokrát, 
- p.p. Petrovičová by ocenila, keby boli všetky zasadnutia komisií verejné,  
- starosta – štatút obce a zásady sa môžu meniť podľa potreby, teraz bolo treba riešiť situáciu 
kvôli predsedovi komisie výstavby, postupne sa obidva dokumenty prerobia a budú 
konzultované s poslancami. 

O zmene štatútu dal hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7 

- za:                6         

- proti:            0        

- zdržal sa:      1 – p.p. Štibraná 

Uznesenie XIV/11 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. XIV/11 v navrhovanom znení.  
 

Bod 12  

Schválenie úpravy Zásad hospodárenia Obce Smolenice 

 

Starosta upozornil na to, že je potrebné taktiež  upraviť zásady  hospodárenia a nakladanie 

s majetkom obce, a to najmä z dôvodu úpravy krátkodobých prenájmov priestorov a zariadení 
v správe  ZŠ Smolenice. Z uvedeného dôvodu navrhol  úpravu § 8 ods. 6 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Obce Smolenice a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol Obci 
Smolenice zverený. 

Navrhol prijať nasledovné uznesenie: 
Uznesenie XIV/12 
 
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 zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce 
Smolenice a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol Obci Smolenice zverený 

v nasledovnom znení: 
1. § 8 ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice a majetkom v 

štátnom vlastníctve, ktorý bol Obci Smolenice zverený, sa mení nasledovne: 
 

„Výnimka z tohto postupu je možná: 
a)  pri prenájme hnuteľného majetku vo vlastníctve obce, ktorého zostatková cena je nižšia 

ako 1000 eur a pri prenájme alebo prenechaní do užívania hnuteľného majetku vo 
vlastníctve obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v kalendárnom 
mesiaci; 
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b) pri prenájme alebo prenechaní do užívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, 
ktorého trvanie s tým istým nájomcom alebo užívateľom neprekročí 10 dní v kalendárnom 
mesiaci; 

c) pri prenájme alebo prenechaní do užívania nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, 
ktorého správcom je Základná škola s materskou školou Smolenice, pričom trvanie 
nájomného vzťahu s tým istým nájomcom alebo trvanie užívania s tým istým užívateľom 
neprekročí 15 dní v kalendárnom mesiaci a zároveň tento nájomný vzťah alebo užívanie 
nenaruší alebo nijako neohrozí vyučovací a výchovno-vzdelávací proces žiakov; príjmy 
z takéhoto nájmu alebo z užívania sú príjmom Základnej školy s materskou školou 
Smolenice; 

c) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.“ 

 

2. Ostatné ustanovenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice a 

majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol Obci Smolenice zverený ostávajú nezmenené. 
3. Táto zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice a majetkom v 

štátnom vlastníctve, ktorý bol Obci Smolenice zverený je účinná od 1. 10. 2020.  

 

Diskusia: 

- Ing. Lengyel (HK) – skonštatoval, že je zlá citácia zákona v zásadách hospodárenia (v 
súvislosti s lehotami), chcel aby bol zmenený, resp. doplnený § 9 zásad hospodárenia, a to 

konkrétne sumu za prenájom, p. riaditeľka školy si ju neuviedla, a preto to nemožno schváliť. 

Ďalej ešte  poznamenal, že v § 10 zásad nie sú doriešené niektoré veci v súvislosti 
s rozpočtovými opatreniami. 
- p.p. Petrovičová – konštatovala, že p. riaditeľka ZŠ chcela týmto dať do poriadku nájmy za 
priestory v škole, hlavne za telocvičňu, ktorá sa prenajíma. Navrhla, aby bol tento bod 
presunutý na ďalšie zasadnutie. A pretože by sa mala celá telocvičňa rekonštruovať aj so 
sociálnymi zariadeniami, bolo by vhodné až potom určiť výšku nájmu aj s ohľadom na 
financie, ktoré bude potrebné použiť na celkové dokončenie a s ohľadom na to určiť následne 
výšku nájmu za telocvičňu. 

 

Starosta dal hlasovať o stiahnutí tohto bodu z rokovania.  

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7 

- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

Uznesenie XIV/12 

Obecné zastupiteľstvo sťahuje bod XIV/12 z rokovania. 

 

Bod 13  

Schválenie uznesenia pre Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice 

 

Starosta oboznámil, že  v tomto roku je výzva na vodozádržné opatrenia pod novým kódom, a 
je preto potrebné schváliť nové uznesenie, zároveň 5% spoluúčasť obce bola ponížená 
z 22.500 € na 20.333,54 €. Navrhol preto nasledovné uznesenie: 

Uznesenie XIV/13:   

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na Riadiaci orgán pre: 

-          projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“ 
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-          s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov v sume 20 333,54 EUR 

-          v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 

Diskusia: 

- Ing. Lengyel (HK) – upresnil, že bude treba uvedenú položku v rozpočte ešte navýšiť 
o 2400,-€, ktoré boli vyčerpané v r.2019, v rozpočtovom opatrení sa to bude 
schvaľovať ako presun z rezervného fondu. 

Starosta dal hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7 

- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie XIV/13 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenia XIV/13  na predloženie Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na Riadiaci orgán pre: 

-          projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“ 

-          s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov v sume 20 333,54 EUR 

-          v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 

 

Bod 14 

Návrh na prijatie nenávratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností 
z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 a úpravu rozpočtu Obce 
Smolenice v roku 2020 

 

Starosta obce požiadal p. p. Petrovičovú, aby sa vyjadrila k uvedenej finančnej výpomoci. 
- p.p. Petrovičová (predsedkyňa finančnej komisie) informovala, že na finančnej komisii sa 
zaoberali touto možnosťou. Na základe prognóz sa dohodli doporučiť  požiadanie o výpomoc. 
Ide o bezúčelový úver so splatnosťou 7 rokov, čerpanie je možné do 31.12.2020, financie sa 
dajú použiť nielen na kapitálové účely, ale aj bežné výdavky. Na získanie tejto výpomoci 
musí obec splniť predpísané parametre. Finančná komisia navrhuje vyčerpať (požiadať) 
o celú výšku a to na opravu strechy ZŠ s MŠ vo výške 18.000,-€ a zvyšok 54.482,-€ na 
odstránenie havarijného stavu telocvične, kvôli ktorému hygiena telocvičňu zatvorila. 

Hlavný kontrolór obce dal k návrhu stanovisko, ktoré tvorí písomnú prílohu č. 2 tejto 

zápisnice.  
Stanovisko kontrolóra obce:  
Sú splnené podmienky uvedené v § 17, ods. 6, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a preto dal 

starosta o tomto bode hlasovať a navrhol poslancom prijaťnasledovné uznesenie: 
Uznesenie XIV/14 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice   

1. schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností 
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 
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v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 72.482 € a to na nasledujúce 
výdavky:  
- Rekonštrukcia strechy ZŠ Smolenice (nad 1.stupňom) vo výške 18.000 €, 
- Odstránenie havarijného stavu v telocvični, šatniach a priľahlých hygienických 

zariadeniach vo výške 54.482 €, 
 

Termín plnenia: do 31.12.2020 

Zodpovedá: starosta  
 

2. schvaľuje úpravu rozpočtu obce Smolenice na r. 2020 zvýšením príjmovej časti 
rozpočtu a výdavkovej časti rozpočtu o sumu  72.482 € nasledovne: v bežnom rozpočte 
zvýšením výdavkov o 72.482 € a vo finančných operáciách zvýšením príjmových 
finančných operácií o 72.482 €, celkový dopad na hospodárenie obce 0 €. 

 

Termín plnenia: do 31.12.2020 

Zodpovedá: Dominika Adamková, ekonómka 

 

 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7 

- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie XIV/14 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie nenávratnej finančnej výpomoci na výkon 
samosprávnych pôsobností z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

a úpravu rozpočtu Obce Smolenice v roku 2020 tak ako bolo prečítané. 
 

Bod 15 

Rozpočtové opatrenie 2/2020 

 

Starosta požiadal hlavného kontrolóra, aby prezentoval rozpočtovú úpravu č.2, na 

vypracovaní ktorej sa podieľal spolu s ekonómkou obce. 
Všetci poslanci RO obdržali emailom a tiež v papierovej podobe priamo na zasadnutí. 
Starosta prezentoval tento bod aj na projektore. 

Hlavný kontrolór navrhol schváliť toto rozpočtové opatrenie. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 
je písomnou prílohou zápisnice č. 3. 

Diskusia:  

- p.p. Janiga chcel vedieť, či je príspevok, o ktorom rokovali v bode 14. automaticky 

schválený, keď je zaradený do rozpočtového opatrenia. HK obce mu vysvetlil, že už 
v žiadosti o pridelenie tohto príspevku musí byť výpis zo zápisnice o tom, že to obecné 
zastupiteľstvo schválilo. Ďalej skonštatoval, že mu chýba od starostu zdôvodnenie presunu 
finančných prostriedkov na zdravotné stredisko, a čo bude potom s odvodnením na  ul. 

Štúrovej. Nie je spokojný ani s vysvetlením, ako skončilo zdôvodňovanie odborníkov vo veci 
budovania nového zdravotného strediska. 
- starosta informoval, že fin. prostriedky z Odvodnenie ul. Štúrovej budú na financovanie 
vnútorných rozvodov klimatizácie na zdravotnom stredisku, ďalej len ZS,  (hovorili o tom na 

predošlom VZ OZ) a prostriedky, ktoré boli určené v rozpočte na nákup zariadenia 
(mulčovače, a pod.)budú slúžiť na financovanie Realizačného projektu statika v zdravotnom 

stredisku, pretože to má prioritu. Všetky stavebné činnosti, ktoré prebiehajú na ZS sú 
zachytené v stavebnom denníku, na všetko bolo verejné obstarávanie, na základe toho sa 
následne povýšili sumy. 
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- HK je názoru, že starosta zavádza, úpravy neboli schválené (objednanie realizačného 
projektu, schválenie rozvodov na klimatizáciu). Kontrolór uviedol, že konal v uvedenej veci 

ďalej, stiahol si zo stránky všetky uverejnené zmluvy, k dnešnému dňu je podľa jeho názoru 
neschválených cca za 103 tis.€ a bude to narastať, a podľa jeho zistení bolo k dnešnému dňu 
zaplatených cca 88.234,- € mimo schválený rozpočet. 

- p.p. Štibraná nie je spokojná s vysvetlením starostu, medzitým boli realizované ďalšie veci. 
- starosta vysvetlil, že sa navyšovali o povinnú súčasť každého projektu, pretože ten vždy 
neobsahoval všetko, naviac boli len vnútorné rozvody klimatizácie v ZS, prítomní poslanci na 
poslednom VZ OZ sa k tomu vyjadrili a súhlasili s realizáciou vnútorných rozvodov. 
- HK  konštatoval, že sa nevykonáva základná finančná kontrola, objednávky sú založené 
v šanónoch, ale „nikto nič nevie“, upozorňoval na to už aj predtým. Neakceptuje, že bez 
schválenia OZ sa navyšuje rozpočet, upozornil, že nemáme na to finančné prostriedky, aby 

sme mali na prípadné splácanie úveru.   
- p.p. Janiga nesúhlasí so spôsobom presunov v rozpočte, treba začať s tým, koľko bude obec 
potrebovať, robí sa to naopak. 
- p.p. Petrovičová vysvetlila princípy rezervného fondu a zostatok na konci roka. Podľa jej 
názoru nebude mať obec dostatok financií na konci roka.  
- HK vyjadril názor, že chýbajú finančné prostriedky v rozpočte v položke rezervný fond 

a bude to konzultovať s ekonómkou obce.  
Starosta dal hlasovať o rozpočtovom opatrení. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7 

- za:                3 – p.p. Rakovská, Holkovič, Mráz       
- proti:            0  

- zdržal sa:      4 – p.p. Janiga, Štibraná, Lančarič, Petrovičová 

 

 

Uznesenie XIV/15 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje rozpočtové opatrenie 2/2020. 
 

Bod 16 

Zriadenie vecného bremena pre ZSD – uloženie elektrického vedenia 

 

Starosta informoval poslancov o žiadosti spoločnosti BEVVA s. r. o. o vydanie súhlasu 
k zriadeniu vecného bremena pre spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., na zriadenie 
vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Obce Smolenice, a to na pozemku parcely 

registra „C“ s parc. č. 1382/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 500 m², pozemku 
parcely registra „E“ s parc. č. 3268/3, ostatná plocha s výmerou 1 138m² a pozemku parcely 
registra „E“ s parc. č. 3290/1, vodná plocha s výmerou 821 m², všetky zapísané na liste 
vlastníctva 2000 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice a pozemku parcely 

registra „E“ s parc. č. 3270/111, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 128 m², zapísanej 
na liste vlastníctva 2229 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice. 
 

Vecné bremeno bude slúžiť výlučne na právo uloženia elektrického vedenia, čo je podmienka 
pre individuálnu bytovú výstavbu v danej lokalite a zároveň dôjde k stabilizácii elektrického 
napojenia nielen pre novú výstavbu ale aj pre jestvujúce stavby. Vecné bremeno sa navrhuje 
zriadiť ako bezodplatné. Vecné bremeno sa vzťahuje na uvedené pozemky v minimálnom 
nevyhnutnom rozsahu v trase vyznačenej v geometrickom pláne, ktorý bude slúžiť ako 
podklad na uloženie pri vklade vecného bremena do katastra, pričom je trasované na 
pozemkoch, ktoré sú využívané ako miestne komunikácie. 
 

Na základe uvedených skutočností starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo 
nasledovné uznesenie: 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

Na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov zriadenie vecného bremena na priznanie práva na uloženie 
elektrického vedenia na pozemku: 

- parcely registra „C“ s parc. č. 1382/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 500 m², 
- parcely registra „E“ s parc. č. 3268/3, ostatná plocha s výmerou 1 138m² a  
- pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 3290/1, vodná plocha s výmerou 821 m²,  
všetky zapísané na liste vlastníctva 2000 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice a 

- pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 3270/111, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou    

2 128 m²,  
zapísanej na liste vlastníctva 2229 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice, 
v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 
3879/B, a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 23/2020, na vyznačenie 
vecného bremena na priznanie práva uloženia el. vedenia a oddelenia pozemku p. č. 2474/81 
vyhotoveného 10. 8. 2020 BESTGEO, s. r. o., Čerešňová 609/7, 919 30  Jaslovské Bohunice, 
IČO: 51 838 541, autorizačne overeným Ing. Jozefom Vlachovičom 10. 8. 2020 a úradne 
overeným Okresným úradom Trnava 12. 8. 2020 č. G1 1131/2020. Vecné bremeno bude 
spočívať v povinnosť Obce Smolenice, ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť 
v nevyhnutnom uloženie elektrického vedenia jeho prevádzku a servis v zmysle zmluvy 

o zriadení vecného bremena, pričom vecné bremeno sa zriaďuje na neurčitý čas bezodplatne. 

 

 

B. u k l a d á 

 

starostovi Obce Smolenice uzavrieť so spoločnosťou Západoslovenská distribučná,                       

a. s.,  zmluvu o zriadení vecného bremena v zmysle bodu A tohto uznesenia a vykonať 
nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri prepisovaní a výpočtoch. 
Výsledky hlasovania: 

Prítomní:        7 

- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie XIV/16 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie č. XIV/16 v navrhovanom znení. 
 

 

Bod 17 

Rôzne 

Starosta skonštatoval, že sa pozície predsedu Komisie výstavby vzdal p.p. Horník a Rady 

školy p.p. Petrovičová, je potrebné, aby OZ zvolilo nového predsedu a člena Rady školy. 

Za nového člena Rady školy navrhol p.p. Rakovskú, ktorá s návrhom súhlasí. 
Vyzval poslancov, či má niekto k uvedenému návrhu pripomienky. Nikto nemal, dal preto  

hlasovať, aby novým členom Rady školy bola p.p. Júlia Rakovská. 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7 

- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 
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Uznesenie XIV/17A 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena Rady školy p.p. Júliu Rakovskú 

 

V ďalšom bode za predsedu stavebnej komisie navrhol p.p. Ondreja Repu. Aj keď p.p. Repa 

nebol prítomný, súhlasil s predsedníctvom v komisii. 

 

Starosta vyzval poslancov, či má niekto k uvedenému návrhu pripomienky. Nikto nemal, dal 

preto  hlasovať, aby predsedom Komisie výstavby bol p.p. Ondrej Repa 

Výsledky hlasovania: 
Prítomní:        7 

- za:                7         

- proti:            0        

- zdržal sa:      0 

 

Uznesenie XIV/17B 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za predsedu komisie výstavby p.p. Ondreja Repu. 
Starosta apeloval na poslancov, aby sa dohodli, kto bude zástupcom predsedu komisie 
výstavby namiesto p.p. Repu. 
Nikto z poslancov už nemal príspevok do rôzneho, preto starosta obce otvoril diskusiu. 

 

Bod 18 

Diskusia 

 

- p. Hetešová sa zaujímala, kam chodia turisti v obci na toaletu, treba to riešiť. Poukázala na 
bezpečnosť cestnej premávky v obci, konkrétne na križovatku od Boleráza oproti 
zmrzlinárovi. Vodiči, ktorý stoja na parkovisku pri bývalej zastávke pri Slovenskej sporiteľni, 
zabraňujú výhľadu vodičom, ktorí vychádzajú na hlavnú cestu.  
- starosta informoval, že s poslancami už rozoberali situáciu o riešení obecných toaliet. Na 
križovatke je umiestnené nové zrkadlo, robia sa ďalšie kroky na zabezpečenie bezpečnej 
premávky v súčinnosťou s políciou. V obci sa umiestnili ďalšie 3 zrkadlá na zvýšenie 
bezpečnosti a ďalšie 2-3 budú umiestnené. Celkovo máme v obci 14 zrkadiel pre zvýšenie 
bezpečnosti dopravy. 
- p.p. Lančarič skonštatoval, že tento úsek je nebezpečný a hlavne aj kvôli tomu, že oproti 
križovatke má prevádzku zmrzlina. Doteraz nebola s majiteľmi doriešená situácia o 

odstránení prevádzky zmrzliny. Skonštatoval, že v uvedenej veci nekoná ani stavebný úrad 
ani právnik, ktorý pracuje pre obec. Žiadal starostu, aby na ďalšie pracovné zasadnutie vyzval 
právnika, aby sa ho zúčastnil s jasným stanoviskom.  

- p. Vajsáblová – majiteľka rodinného domu za zmrzlinovým stánkom je nespokojná ako 
starosta a poslanci riešia jej upozornenia a podania vo veci odstránenia spomínaného stánku. 
Žiadala od poslancov, aby sa vyjadrili – pozreli na zmluvy s majiteľmi zmrzlinového stánku, 
lebo podľa jej názoru, nedostala adekvátnu odpoveď zo strany obce. 

- starosta informoval prítomných, že majiteľ zmrzlinového stánku podal na neho trestné 
oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa, že ako starosta bráni v podnikaní so 
zmrzlinou.  

- p. Marta Boháčková, Záhradnícka ul. chcela vedieť, kedy sa začne riešiť parkovanie na 
chodníkoch, hlavne v čase, kedy chodia do obce návštevníci (najhoršie to je v čase víkendu). 
Zabraňujú tak využívaniu chodníkov a vstupu majiteľov do ich nehnuteľností. 
- p.p. Lančarič, predseda bezpečnostnej komisie, dal prísľub, že do jari by sa mohla situácia 
vyriešiť(riešenie by mala predložiť spomínaná komisia). 
- p.p. Janiga  navrhol, v rámci bezpečnosti na našich cestách, aby odstavný pruh na križovatke 
Trnavská a SNP – oproti zmrzlinového stánku – bol zrušený alebo riadne označený. 
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-  starosta oznámil, že bude mať stretnutie s pracovníkom dopravného inšpektorátu z Trnavy, 

pretože o úpravách musí rozhodovať dopr. inšpektorát, nakoľko sa jedná o cestu II. triedy 

a obec to nemôže riešiť. Požiadal o spoluprácu aj políciu v Trstíne a to aj v nočných hodinách. 
- p. Šiška (majiteľ objektu, v ktorom bude umiestnená SMŠ Lienka) sa informoval o tom, čo 
sa robí vo veci jeho podania stavebného povolenia na stavebnom úrade.  
- starosta skonštatoval, že p. Šiška doložil tento týždeň chýbajúce podklady, pracovník 
stavebného úradu Ing. Zamborský nebol z dôvodu čerpania dovolenky prítomný v daný 
týždeň, lehoty sú zo strany stavebného úradu dodržané, bude sa tým zaoberať poverený 
pracovník po nástupe z dovolenky. 

- p. Štrbka – chcel odpoveď od starostu na otázky z predošlého VZ OZ. Ďalej sa informoval, 
prečo je umiestnené zrkadlo na križovatke ulíc Štúrova – Komenského – Trnavská. Podľa 
neho je to zbytočné, nerieši to situáciu,“ obec zbytočne za to vyhodila financie“. Prečo sa 
posadili tuje pri Treeclube, jeho toho názoru, že sa zvýšilo nebezpečenstvo hlavne od 

Trnavskej ul., pretože to zabraňuje výhľadu, a tým aj zhoršuje bezpečnosť premávky (ide aj 
o deti, ktoré tadiaľ chodia z a do školy).Treba to dať na úroveň zelene z Havran pubu. Stále 
nie je doriešený výjazd na Boleráz, na čo už upozorňoval. 
- starosta – zeleň bola vysadená na žiadosť občanov a v prípade potreby bude zrezaná alebo 
odstránená. Dopravnú situáciu pri výjazde na Boleráz bude starosta riešiť na zasadnutí 
s pracovníkmi dopravného inšpektorátu. 
- p. Marta Boháčková – navrhuje pri križovatke Záhradnícka, Za bránou, Štúrova a SNP 

(výjazd na hlavnú cestu) zabezpečiť bezpečnú premávku vyznačením jazdného pruhu. 
- starosta – aj toto bude jedným z bodov stretnutia s pracovníkom dopravného inšpektorátu. 
 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 

Písomné prílohy zápisnice: 
Príloha č.1 -  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019 

Príloha č.2 - Správa  hlavného kontrolóra obce Smolenice k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania – návratnej finančnej výpomoci od štátu vo výške 72.482,- € 

Príloha č.3 -  Stanovisko k rozpočtovej úprave č.2/2020 

Príloha č.4 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2020   
 

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 

                           VZ OZ – verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

                                       Anton Chrvala, v.r. 

                                                                                                                  starosta obce  

V Smoleniciach, 24.09.2020 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Tibor Lančarič 

 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala.                     


