
 

 

Zápisnica 
zo   XVII. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 15. apríla  2021 

 

Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach         

             

Zasadnutie sa konalo s prítomnosťou verejnosti za prísneho dodržania požiadaviek hlavného 
hygienika SR. Prítomní mali respirátory, 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 4. 

 

Prítomní:  starosta obce, 6 poslancov OZ  

Ospravedlnení poslanci: Lančarič, Radková, Rakovská, Janiga, Galbová 

Ospravedlnený: kontrolór obce Ing. Lengyel  
 

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 uznášania-

schopné.  
 

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 č. 81/2020 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských 
zariadení na území obce pre rok 2021 

5. Schválenie predaja DHOZ a to novovytvorená parcela registra „C“ s parc. č. 2091/13, 
ostatná plocha s výmerou 424 m², a to za kúpnu cenu 20,- €/1 m² manželia Pobjeckí 

6. Schválenie predaja DHOZ a to pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 463, zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 86 m², a to za kúpnu cenu 20,- €/1 m² p. Radocha 

7. Schválenie spôsobu prevodu prenájmu časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
pozemok parcely reg. E parc. č. 1784 v k. ú.s výmerou 9366  m², kde plocha na 
uskutočnenie samotného vrtu predstavuje cca 1000 m²  pre vykonanie prieskumného vrtu 
spoločnosťou TAVOS pre zabezpečenie pitnej vody pre obec Smolenice. 

8. Správa HK o výsledkoch kontroly za druhý polrok 2020. 
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 

10. Rozpočtové opatrenie č.1/2021 - COVID 

11.  Rozpočtové opatrenie č.2/2021- Škola 

12.  Rozpočtové opatrenie č.3/2021- Investície 

13.  Schválenie zástavovej štúdie - Urbanistická štúdia - IBV Smolenice „Za  bránou II. 
etapa“ 

14.  Rôzne  
15.  Diskusia 

https://smolenice.com/wp-content/uploads/2020/08/NavrhVZN_novela_prispevky_MS_SK_SJ-1.pdf
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Pretože na zasadnutí sa nezúčastnil potrebný počet poslancov pre body, ktoré vyžadujú 
minimálny počet 7 poslancov, o bodoch č. 5 a 6 nebolo možné hlasovať, boli stiahnuté 
z bodu rokovania a posunuté na ďalšie zasadnutie OZ. 
Starosta predložil na schválenie  program zasadnutia v znení ako  ho prečítal, okrem bodov 5 

a 6. 

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               6 

- za :                         6 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

Uznesenie XVII/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 15. apríla  2021. 

 
Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:                    Ondrej Repa                        

            člen:                            Michal Holkovič  

            overovateľ zápisnice: Radoslav Horník      
           zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová 

 
Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               6 

- za :                         6 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

Uznesenie XVII/2    

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

Bod 3  

Kontrola uzneseni z predchádzajúcich VZ OZ 

 

Tento bod brali poslanci na vedomie. 

 

Body na kontrolu z XV. verejného zasadnutia 

Bod 6 na zasadnutí bol Schválený programový rozpočet obce Smolenice na roky 2021-2023. 

Schválený rozpočet bol vyvesený na úradnej tabuli a taktiež je umiestnený na webovej 
stránke obce Smolenice 

 

Body na kontrolu z XVI. verejného zasadnutia 

Bod 4  

Schválenie predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – Jozef Hostin 

a manž. Iveta Hostinová. Zmluva bola podpísaná, odoslaná na kataster, nadobudla 
právoplatnosť.  
Bod 5 

Schválenie predaja majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa - manž. Indriškoví – 

doplnenie. Zmluva bola podpísaná, odoslaná na kataster, majetok je už právoplatne prevedený 
a zaplatený. 
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Bod 6 

Schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce pre PPD Trstín 

Zmluva bola podpísaná a zverejnená. 

Bod 7 

Schválenie nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodných osobitného zreteľa v prospech 

záujemcu SMŠ Lienka. Zmluva bola podpísaná a zverejnená.  
Bod 8 

Schválenie zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa - pozemok p. č.  683/3 a p. č. 682/2 v k. ú. Smolenice – Peter Boháček. 

Zmluva bola podpísaná, odoslaná na kataster, bohužiaľ nastala chyba pre prepisovaní zmluvy, 
následne sme na kataster zaslali nový dodatok, čakáme na zápis do katastra. Tu sa 
ospravedlňujeme manželom Boháčkovým za vzniknutú chybu. 
Bod 9 

Schválenie spôsobu predaja pozemkov – manželia  Pobjeckí. Zámer na odpredaj uvedeného 
pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli a webstránke obce, hlasovať sa bude na najbližšom 
zasadnutí. 
Bod 10 

Schválenie spôsobu predaja pozemku – Alexander Radocha a Ivan Radocha. Zámer na 

odpredaj uvedeného pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli a webstránke obce, hlasovať 
sa bude na najbližšom zasadnutí. 

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               6 

- za :                         6 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

 

Uznesenie XVII/3    

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

 

 

Bod 4 

Schválenie návrhu VZN, ktorým sa mení 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 

 

Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce a na webe, a to 8. 2. 

2021, čím bola zachovaná potrebná 15 dňová lehota. K predloženému návrhu VZN neboli 
uplatnené zo strany fyzických a právnických osôb nijaké pripomienky. 
 
Na základe uvedeného navrhol starosta, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné 
uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

s c h v a ľ u j e  

 

https://smolenice.com/wp-content/uploads/2020/08/NavrhVZN_novela_prispevky_MS_SK_SJ-1.pdf
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návrh všeobecne záväzného nariadenie, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce 
Smolenice 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 v predloženom znení. 
Diskusia: 

- p.p. Petrovičová – navrhla zmeniť v článku rok 2020 na 2021, aby bolo presne určené, že 
VZN platí pre rok 2021.  

 

Výsledky hlasovania: 

- prítomní:               6 

- za :                         6 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

 

Uznesenie XVII/4   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN,  ktorým sa mení 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 2021. 

 

Bod 5 

Schválenie predaja DHOZ a to novovytvorená parcela registra „C“ s parc. č. 2091/13, 
ostatná plocha s výmerou 424 m², a to za kúpnu cenu 20,- €/1 m² manželia Pobjeckí 

Tento bod bol stiahnutý z rokovania z dôvodu nedostatočného počtu prítomných poslancov. 
(potrebných bolo 7) 
 

 

Bod 6 

Schválenie predaja DHOZ a to pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 463, zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 86 m², a to za kúpnu cenu 20,- €/1 m²  - p. Radocha 

 

Tento bod bol stiahnutý z rokovania z dôvodu nedostatočného počtu prítomných poslancov. 
(potrebných bolo 7) 
 

 

Bod 7 

Schválenie spôsobu prevodu prenájmu časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
pozemok parcely reg. E parc. č. 1784 v k. ú. Smolenice výmerou 9366 m², kde plocha na 
uskutočnenie samotného vrtu predstavuje cca 1000 m² pre vykonanie prieskumného 
vrtu spoločnosťou TAVOS pre zabezpečenie pitnej vody pre obec Smolenice 

 

Spoločnosti TAVOS podala žiadosť na prenájom časti pozemku vo vlastníctve Obce 
Smolenice, konkrétne pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 1784, orná pôda s výmerou 
9 366 m², približne 1000 m² vrátane prístupovej cesty, a to na vykonanie prieskumných vrtov 
na zabezpečenie dostatočného stabilného zdroja pitnej vody pre obec. Vzhľadom na 
skutočnosť, že obec potrebuje zabezpečenie nových zdrojov pitnej vody, starosta navrhuje, 
aby obecné zastupiteľstvo schválilo zámer prenájmu pozemku pre TAVOS na účely výkonu 
prieskumných vrtov, 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 spolu s možnosťou dohodnúť zriadenie vecného bremena a prijať záväzok 
o budúcom predaji pozemku v prospech spoločnosti TAVOS. Starosta navrhol, aby obecné 
zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 
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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 časti pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 1784, orná pôda s výmerou 
9 366 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 2229 vedeného pre okres Trnava, obec Smolenice 

pre kat. územie Smolenice v približnej výmere 1 000 m², záujemcovi o prenájom Trnavská 
vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Priemyselná 10, 921 79  Piešťany, IČO: 36 252 484, 

za nájomné 1,- € na rok, pričom nájomný vzťah bude na dobu neurčitú, a to ako 

prenájom nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa spolu 
s možnosťou budúceho predaja predmetu nájmu záujemcovi o prenájom, pričom 
osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že záujemca o prenájom vykoná prieskumné vrty na 
zabezpečenie dostatočného stabilného zdroja pitnej vody pre obec, 

 

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 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., so 
sídlom Priemyselná 10, 921 79  Piešťany, IČO: 36 252 484.  

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               6 

- za :                         6 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

 

Diskusia: 

- p.p. Horník – žiadal, aby sa do budúcej zmluvy s TAVOS-om zapracovalo, že obec 
Smolenice bude uprednostnená v dodávkach pitnej vody z uvedeného vrtu. Starosta sa 

vyjadril, že pri príprave zmluvy bude trvať na zapracovaní tejto pripomienky. 
 

Uznesenie XVII/7 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schvaľuje Uznesenie XVII/7 v navrhovanom znení. 
 

Bod 8 

Správa HK o výsledkoch kontroly za druhý polrok 2020 

 

Správu hlavného kontrolóra  všetci poslanci  ešte vo februári obdržali emailom, opakovane od 

starostu  pri ostatných podkladoch na zasadnutie. Z pandemických a časových dôvodov  
starosta nečítal celú správu, bude ako písomná  príloha č. 1 k zápisnici a na webovej stránke 
obce.  

Tento bod brali poslanci na vedomie. 

Navrhol prijať nasledovné uznesenie: 
Uznesenie XVII/8 

I. Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice prerokovalo správu HK o výsledkoch 
kontroly za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020. 

II. Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice berie na vedomie  Správu HK o 

výsledkoch kontroly za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020. 
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Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               6 

- za :                         6 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

Uznesenie XVII/8 

I. Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice prerokovalo správu HK o výsledkoch 

kontroly za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020. 

II. Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice berie na vedomie  Správu HK o 

výsledkoch kontroly za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020. 

 

 

Bod 9 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 

Starosta skonštatoval, že aj  Správu hlavného kontrolóra za rok 2020  všetci dostali emailom, 
opakovane aj pri ostatných podkladoch na zasadnutie. Správa tvorí textovú prílohu č. 2 k 
zápisnici a bude aj na webovej stránke obce. 
Tento bod brali poslanci na vedomie. 

Starosta navrhol prijať nasledovné uznesenie: 
Uznesenie XVII/9 

I. Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice prerokovalo správu o kontrolnej činnosti 
Hlavného kontrolóra Obce Smolenice za rok 2020. 

II. Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice berie na vedomie  správu o kontrolnej 

činnosti Hlavného kontrolóra Obce Smolenice za rok 2020. 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               6 

- za :                         6 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

 

Uznesenie XVII/9 

I.  Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice prerokovalo správu o kontrolnej činnosti     
Hlavného kontrolóra Obce Smolenice za rok 2020. 
II. Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice berie na vedomie  správu o kontrolnej činnosti 
Hlavného kontrolóra Obce Smolenice za rok 2020. 
 

 

Bod 10 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – COVID 

Starosta skonštatoval, že Rozpočtové opatrenie č.1 s poslancami prebrali na pracovnom 
stretnutí, všetci poslanci  ho dostali emailom. Rozpočtové opatrenie starosta prezentoval aj na 
projekčnej ploche.  
Rozpočtové opatrenie  č.1 /2021 – COVID  bude písomnou  prílohou č. 3 tejto  zápisnice. 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               6 

- za :                         6 

- proti:                      0                                                                      
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- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

 

Uznesenie XVII/10 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – COVID.  

 

Bod 11 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – Škola  
Starosta skonštatoval, že Rozpočtové opatrenie č.2 s poslancami prebrali na pracovnom 
stretnutí, všetci poslanci  ho obdržali  emailom. Rozpočtové opatrenie starosta prezentoval aj 

na projekčnej ploche.  

Rozpočtové opatrenie  č. 2 /2021 – Škola  bude písomnou  prílohou č. 4 k zápisnici. 

Diskusia: 

- p.p. Petrovičová – oboznámila prítomných, že po viacerých rokovaniach vedenia školy 
a finančnej komisie bol rozpočet upravený tak, aby zodpovedal aj zákonu a upozorneniam 

kontrolóra obce, a tým by mal byť rozpočet pod kontrolou, 

- p.p. Horník – sa pýtal p.p. Petrovičovej, či je rozpočet nastavený teraz tak, aby v budúcnosti 
nechýbali finančné prostriedky škole napr. na výplaty, ako sa už v minulosti stalo,  

- p.p. Petrovičová – dodržiavanie rozpočtu  je v kompetencii riaditeľky školy a taktiež by to 
malo odzrkadľovať prijaté VZN, 
- starosta informoval poslancov, že pani riaditeľka ZŠ sa chce stretnúť na najbližšom rokovaní 
s poslancami a informovať ich aktivitách v škole 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               6 

- za :                         6 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

 

Uznesenie XVII/11 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 - Škola.  

 

Bod 12 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – Investície 

Starosta skonštatoval, že Rozpočtové opatrenie č. 3  s poslancami prebrali na pracovnom 
stretnutí, všetci poslanci  ho dostali  emailom. Rozpočtové opatrenie starosta prezentoval aj na 
projekčnej ploche.  

Rozpočtové opatrenie  č. 3 /2021 – Investície  bude písomnou  prílohou č. 5 tejto  zápisnice. 
Diskusia: 

- starosta informoval o rozpočtovom opatrení RO č. 3. Uvedený rozpočet sa týkal ukončenia 
vchodu do kotolne v KD a vysúťaženej zákazky na parkovisko pred zdravotným strediskom 
CIZS. 

- p.p. Horník bližšie oboznámil poslancov aj o vypracovanom geometrickom pláne celého 

kultúrneho domu, ktorý bolo potrebné vyhotoviť z dôvodu pozastavených prác na vchode do 
kotolne a následného stavebného povolenia. 

Výsledky hlasovania: 

- prítomní:               6 

- za :                         6 

- proti:                      0                                                                      
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- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

 

Uznesenie XVII/12 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – Investície. 

 

 

Bod 13  

Schválenie zástavovej štúdie - Urbanistická štúdia - IBV Smolenice „Za  bránou II. 
etapa“ 

 

Člen stavebnej komisie, poslanec p. Horník na základe žiadosti predsedu stavebnej komisie p. 
Repu podal stanovisko stavebnej komisie k urbanistickej štúdii IBV Smolenice Za bránou II. 
etapa. 

 

Na obecný úrad bola podaná Žiadosť o schválenie výstavby druhej etapy IBV Smolenice „Za 
bránou“, ktorá nadväzuje na I. etapu. Stavebná komisia nemá výhrady, ale ako občan by to 
chcel potom pripomienkovať. Vychádza sa z regulatívov, v projekte sú zapracované aj prvky 
na odhlučnenie a zeleň. Stavebná komisia zaujala kladné stanovisko, uvedená štúdia je 
v súlade s Územným plánom obce. 
Zároveň p. Horník podotkol, že tento rok by sa mal otvoriť Územný plán /ÚP/ -  úpravy 
a doplnky, pretože sú viaceré požiadavky, medzi iným aj „Podzámčie“. Tu bude treba urobiť 
novú urbanistickú štúdiu. 
Diskusia:    

- p.p. Holkovič – ako  bude riešené napojenie na cestnú infraštruktúru ulíc Hviezdoslavova, 

Kukučínova, Za bránou, podľa jeho názoru by sa to malo začať riešiť čo najskôr., 
- p.p. Horník – projektanti to naprojektujú, musia brať pri tom do úvahy aj jestvujúce ulice. 

Obec požiadala Pozemkový fond o parcely na navrhovanú novú komunikáciu. TAVOS 

uvedenú výstavbu podmienil z dôvodu nedostatku vody v obci, že ročne je možné napojiť cca 
6-8 rodinných domov na obecný vodovod a kanalizáciu. Bude sa to riešiť zmenami 
a doplnkami ÚP. 

- p.p. Holkovič vyjadril názor, že by to v prípade cestnej infraštruktúry vyriešil obchvat. 
 

P.p. Horník mal nasledovné výhrady: 
1. Žiada, aby pri stavebnom povolení bolo dodržané, že drenážna časť nebude robená.  
2. Bude sa musieť urobiť nová cesta a rekonštrukcia zvršku existujúcej ..... . 
3. Obecný úrad bude oboznámený s inštaláciou svetiel a rozhlasu. 

4. Žiada, aby pri napojení na existujúcu kanalizáciu TAVOS ozrejmil, akým spôsobom ju 
budú monitorovať a riešiť opravy pri poruche. 
 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               6 

- za :                         5 – Horník, Repa, Holkovič, Mráz, Lančarič 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa niekto hlasovania:  1 – Petrovičová 

 

Uznesenie XVII/13 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zástavbovú  štúdiu - Urbanistická štúdia-IBV Smolenice 

„Za bránou II. etapa“. 
 

Bod 14 

Rôzne  
 

Mgr. Kristína Jurná, bytom V.Clementisa 43, Trnava podala na obecný úrad Žiadosť 
o odkúpenie pozemku parcelné číslo 52/3 o výmere 47m2 na LV č.2000, k.ú. Smolenice . 
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Uvedená žiadosť bola najskôr prerokovaná na stavebnej komisii, starosta požiadal pred 

hlasovaním o vyjadrenie sa k uvedenej žiadosti. Jedná sa o pozemok na Ulici Pod Molpírom, 
medzi cestou a pozemkom pani Jurnej. 

Stanovisko stavebnej komisie:  

Stavebná komisia neodporúča odpredaj uvedeného pozemku z dôvodu, že v budúcnosti je 
možné že by v tom priestore viedol chodník, alebo iné siete. Je bežné že pred každým domom 
je pozemok obecný. Každý majiteľ má právo prístupu k svojej nehnuteľnosti cez obecný 
pozemok. Do budúcnosti navrhujú možnosť prenájmu pozemku. 

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                               6 

- za :                                        1 - Holkovič  
- proti:                                     4 - Repa, Horník, Petrovičová, Lančarič                                                                     

- zdržal sa niekto hlasovania:  1 - Mráz 

 

Uznesenie XVII/14A 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Mgr. Jurnej o odkúpenie pozemku 52/3 od obce 
Smolenice. 

 

Bod 15 

Diskusia 

 

Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
 

Písomné prílohy zápisnice: 
Príloha č. 1 -  Správa HK o výsledkoch kontroly za druhý polrok 2020 

Príloha č. 2 -  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 

Príloha č. 3 - Rozpočtové opatrenie  č.1 /2021 – COVID   

Príloha č. 4 - Rozpočtové opatrenie  č. 2 /2021 - Škola   
Príloha č. 5 - Rozpočtové opatrenie  č. 3 /2021 - Investície 

Prezenčná listina poslancov je písomnou prílohou tejto zápisnice na OcÚ. 
Zvukový záznam je uložený na webovej stránke obce Smolenice ako príloha tejto zápisnice. 
 

Použité skratky: p.p.–pani poslankyňa/ pán poslanec/ páni poslanci 
                           FK – finančná komisia 

                           HK – hlavný kontrolór 
                           OZ – obecné zastupiteľstvo 

                           VZ OZ – verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 

                           OcÚ – obecný úrad 

                           ÚP – územný plán 

                            

 

                                       Anton Chrvala 

                                                                                                               starosta obce  

V Smoleniciach, 15.04.2021 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Radoslav Horník 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala.                     


