
 

 

Zápisnica 

z   XXII. On-line verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 16. decembra 2021 

 

Miesto: on-line         

             

Zasadnutie sa konalo on-line. Starosta  privítal všetkých poslancov na XXII. on-line verejnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Smolenice. Zároveň privítal aj riaditeľku ZŠ s MŠ 
Smolenice p. Eliášovú. K on-line zasadnutiu požiadal o pripojenie občan Peter Križan. 
 

 

 

On-line pripojení:  starosta obce, 8 poslancov OZ, kontrolór obce, riaditeľka ZŠ s MŠ p. 
Eliášová, p. Peter Križan, zapisovateľka Alena Hirnerová 

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

  

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je on-

line pripojených 8 poslancov z celkového počtu 11, takže Obecné zastupiteľstvo je uznášania-

schopné.  
 

Bod 2  

Program zasadnutia 

 
 

Starosta prečítal program zasadnutia:  
 

1. Otvorenie  

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola  uznesení z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Schválenie VZN, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Smolenice, ktorým sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom 

poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 79/2019 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č.7/2021 

6. Schválenie Programového rozpočtu na roky 2022-24 

7. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 

8. Rôzne A- Harmonogram sobášnych dní na rok 2022 

           B- Cykloprístrešky pre žiakov ZŠ 

           C- Sťažnosti občanov na zápach z a.s. Chemolak (na žiadosť bude pripojená pani 
Križanová, alebo pán Križan) 

9. Diskusia 

- p.p. Petrovičová  – požiadala o doplnenie v bode rôzne do zápisnice schválenie návrhu na 

zníženie platu starostu obce Smolenice , 
- HK p. Lengeyel – navrhol odsúhlasiť od poslancov  on-line rokovanie. 

 

Do zápisnice do bodu 1. Otvorenie -  navrhol starosta opraviť znenie na:  
1.Otvorenie a odsúhlasenie rokovania on-line , 

a do bodu 8/D zaradil:  Návrh na zníženie platu starostu obce Smolenice.  
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Následne dal hlasovať o doplnenom programe. 

Poslancom oznámil spôsob rokovania a to,  na jeho výzvu každý oslovený poslanec 
uvedením svojho mena zahlasuje: 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               8 

- za :                         8 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa niekto hlasovania:  0 

  

   

Uznesenie XXII/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  program XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 16. decembra 2021 vrátane hlasovania on-line. 

 

Bod 2  

Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:                    Radoslav Horník  

            člen:                            Ivana Štibraná 

            overovateľ zápisnice: Michal Holkovič    
            zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová 

 
Starosta vyzval poslancov,  aby každý oslovený poslanec uvedením svojho mena 
zahlasoval:  

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:  8 

- za (aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení): 8 

- proti:  0 

- zdržal sa niekto hlasovania: 0 

  

Uznesenie XXII /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. 

 

 

Bod č.5 - Schválenie prenájmu SMŠ Lienka – zmluva je z našej strany pripravená na podpis, 
SMŠ Lienka ešte nedodala všetky potrebné dokumenty. Po podpise bude zverejnená 
obvyklým spôsobom. 
 

Bod 4 

Rockville s. r. o. 

A. schválenie uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

B. schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

C. schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

 

Zmluvy boli podpísané 11.10.2021 a 3.11.2021 a sú riadne zverejnené na webovom sídle 
obce. 
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Pán Smolka zaslal podklady o výške  nákladov na realizáciu cesty „Zlatej uličky“. 
 

Bod 6 - Schválenie člena Rady školy vdp. Milana Červeňanského 

 

Za nového člena Rady školy bol navrhnutý vdp. Mgr. Milana Červeňanského, správcu 
farnosti. Riaditeľke ZŠ s MŠ bolo doručené uznesenie. 
 

Bod 7 Rôzne 

- Informácie ohľadne budovy fary – na stretnutí s vdp. Červeňanským bolo predbežne 
dohodnuté, ak by v budúcnosti obec investovala do opravy strechy múzea, pristúpilo 
by sa k uzatvoreniu zmluvy o nájme budovy za 0 €. 

- Informácia ohľadne kanalizácie v škole je taká, že stále čakáme na obsiahle 

vyhotovenie monitoringu od firmy SEZAKO (meškajú z dôvodu návalu práce 
v jesenných mesiacoch a pandemickej situácie) 

- Na žiadosť p. Petrovičovej určil starosta za zapisovateľku finančnej komisie Mgr. 
Monika Sládeková, podklady bude naďalej pripravovať ekonómka obce p. Adamková 

 

Bod 8 diskusia –R. Novák sa informoval, či obec má uzatvorenú nájomnú zmluvu na priestor 
Infotours za pamätníkom. Áno zmluva bola podpísaná 30. apríla 2009 a je stále v platnosti. 

 

Starosta vyzval poslancov, aby každý oslovený poslanec uvedením svojho mena 
zahlasoval:  

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:   8 

- za:              8 

- proti:         0 

- zdržal sa niekto hlasovania: 0 

  

Uznesenie XXII /3    

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich VZ 

OZ. 

 

 

 

Bod 4 

Schválenie VZN, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území obce Smolenice, ktorým sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom 

poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 79/2019 

 

Návrh VZN aj s dôvodovou správou dostali poslanci  emailovou poštu. Týmto bodom sa 
zaoberali aj na pracovnom zasadnutí. 
 

Starosta vyzval poslancov,  aby každý oslovený poslanec uvedením svojho mena 
zahlasoval:  

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:  8 

- za:             3 - Holkovič, Horník, Repa 

- proti:        5 – Galbová, Petrovičová, Radková, Janiga, Štibraná 

- zdržal sa niekto hlasovania: 0 

 
 
 

Uznesenie XXII/4   



Strana 4 z 11 
 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší Všeobecné záväzné 
nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce 
Smolenice č. 79/2019. 
 

 

Bod 5 

Schválenie rozpočtového opatrenia č.7/2021 

 

Starosta zdôvodnil rozpočtové opatrenie a zdieľal ho prítomným. 

RO je písomnou prílohou č. 1 tejto zápisnice. 
 

Starosta vyzval poslancov,  aby každý oslovený poslanec uvedením svojho mena 
zahlasoval:  

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:          8 

- za:                     7  - Hokovič, Horník, Janiga, Petrovičová, Radková, Repa, Štibraná 

- je niekto proti: 1 - Galbová 

- zdržal sa niekto hlasovania: 0 

 

Uznesenie XXII/5   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7/2021. 
 

Bod 6 

Schválenie Programového rozpočtu na roky 2022-24 

 

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zákonom stanovenom 
termíne, a taktiež ho poslanci dostali aj emailom. 

Programový rozpočet je písomnou prílohou č. 2 tejto zápisnice. 
Prediskutovali ho aj na pracovnom zasadnutí. 
Program prerokovala aj finančná komisia, ktorá neodporučila schváliť uvedený 
rozpočet.  
 

Starosta obce vyzval p.p. Petrovičovú, aby ako predsedníčka  finančnej komisie  zdôvodnila 
jej stanovisko. 

- p.p. Petrovičová – navrhla najskôr prečítať stanovisko kontrolóra obce. 

Starosta požiadal kontrolóra obce Ing. Lengyela, aby prečítal stanovisko. 
Stanovisko kontrolóra obce  tvorí písomnú prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Starosta skonštatoval, že: 
Stanovisko kontrolóra  berú poslanci  na vedomie a následne budú schvaľovať Rozpočet na 
rok 2022 – 24. 

Navrhol poslancom schváliť nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie XXII/6/A 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Smolenice 

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

 

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

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce  na roky 2022-2024 
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Starosta vyzval poslancov,  aby každý oslovený poslanec uvedením svojho mena 

zahlasoval:  

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:           8 

- za:                      8 

- je niekto proti: 0 

- zdržal sa niekto hlasovania: 0 

 

Uznesenie XXII/6/A 

 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Smolenice 

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

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce  na roky 2022-2023 

 

- p.p. Petrovičová predsedníčka FK informovala o dôvodoch, pre ktoré neodporúča FO 
schváliť predložený rozpočet,  ide predovšetkým o uplatnenie zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti, ktorý nebol dodržaný, zákon o  školskej samospráve – nie je pripravené VZN, 

veci týkajúce sa samotného rozpočtu, ich spresnenie, z čoho vplýva  stanovisko finančnej 
komisie z 8.12.2021, a to  neodporúča schváliť rozpočet v znení, ako im bol predložený, 
- starosta – skonštatoval, že neprizvali starostu a ekonómku na zasadnutie FK, zákon ktorý má 
platiť od 1.1.2022 nebol ešte včera zverejnený v zbierke zákonov, 

- p.p. Petrovičová – dala k tomu svoje stanovisko, zároveň skonštatovala, že pracovníčka obce 
p. Mgr. Sládeková  nie je podľa jej názoru ideálny človek na pozíciu zapisovateľky FK. 

Informovala aj o základnom rozdiele v novele zákona týkajúce sa konkrétne v našej obci 
financovania SMŠ Lienka. 
Starosta navrhol poslancom s chváliť nasledovné uznesenie:  
 

Uznesenie XXII/6/B 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Smolenice schvaľuje rozpočet obce na rok 2022-24. 

 

Starosta vyzval poslancov,  aby každý oslovený poslanec uvedením svojho mena 
zahlasoval:  

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:           8 

- za:                      0 

-  proti:                6 – Galbová, Janiga, Petrovičová, Radková, Repa, Štibraná 

- zdržal sa niekto hlasovania: 2 – Holkovič, Horník 

 

Uznesenie XXII/6 /B  

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje  Programový rozpočet na roky 2022-24. 

 

Bod 7  

Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 

 

Plán kontrolnej činnosti poslanci dostali emailovou poštou. 
Starosta požiadal HK obce p. Lengyela, aby ho prečítal. 
Plán kontrolnej činnosti je písomnou prílohou č. 4 tejto zápisnice. 
Následne navrhol, aby poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie XXII/7   
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Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
I. schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022  
II. poveruje  

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti 

 

Starosta vyzval poslancov,  aby každý oslovený poslanec uvedením svojho mena 
zahlasoval:  

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:           8 

- za:                      8 

- je niekto proti:  0 

- zdržal sa niekto hlasovania: 0 

 

Uznesenie XXII/7   

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
I. schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022  
II. poveruje  

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 
 

Bod 8 

Rôzne 

8A  

Ako každý rok, aj na tomto zasadnutí poslanci schvaľovali Harmonogram sobášnych dní 
a občianskych obradov Matričného úradu Obce Smolenice v roku 2022. 

Starosta prečítal navrhovaný harmonogram, ostatné náležitosti zostávajú v platnosti tak ako 

v roku 2021: 

                                          I. polrok 2022                                          II. polrok 2022 

 15.1.2022  9.7.2022 

19.2.2022 23.7.2022 

19.3.2022 13.8.2022 

9.4.2022 20.8.2022 

30.4.2022 3.9.2022 

14.5.2022 24.9.2022 

28.5.2022 8.10.2022 

11.6.2022 22.10.2022 

25.6.2022 12.11.2022 

 10.12.2022 

 

 

Starosta vyzval poslancov,  aby každý oslovený poslanec uvedením svojho mena 
zahlasoval:  

Výsledky hlasovania: 

- prítomní:           8 

- za:                      8 

- je niekto proti:  0 

- zdržal sa niekto hlasovania: 0 
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Uznesenie XXII/8/A   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov 
Matričného úradu Obce Smolenice v roku 2022. 

 

8B 

Na žiadosť poslankyne Petrovičovej bol zaradený bod Cykloprístrešky pre žiakov ZŠ 

Dôvodová správa 

 

Predloženie projektu 

„CYKLOPRÍSTREŠKY PRE ŽIAKOV ZŠ SMOLENICE „ 

„  
v rámci dotačnej výzvy Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  

 

 Dňa 30. 9. 2021 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
na účel podľa § 3 písm. c) zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

s termínom predkladania do 31.12.2021.  
 Cieľom výzvy je podpora výstavby zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie podpory rozvoja cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu 
motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, a to najmä v súvislosti s bezpečným 
dochádzaním žiakov do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre 
bicykle v areáloch základných a stredných škôl, resp. v ich bezprostrednom okolí.  
 

Základným cieľom projektov je zvýšiť bezpečnosť žiakov pri dochádzaní do škôl 
s pomocou vybudovania cykloprístreškov pre bicykle v areáloch základných škôl alebo v ich 

bezprostrednom okolí.  
 Projekt významne prispeje k zlepšeniu podmienok dochádzania do škôl pre žiakov, 
pedagogických a nepedagogických pracovníkov daných základných škôl. Takisto významne 
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti dotknutých cieľových skupín.  

 

Štruktúra financovania oprávnených výdavkov na projekty:  
Maximálny príspevok z dotácie ministerstva dopravy a výstavby          95 % 

Spolufinancovanie prijímateľa:                   5 % 

 

Celkové oprávnené výdavky projektov: 32 754,68 EUR 

Požadovaná výška dotácie:   30 000,00 EUR 

Spolufinancovanie obce:     2 755,00 EUR 

 

Návrh na uznesenia: Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní: 
 

1.1 schvaľuje  
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Cykloprístrešky pre 
žiakov ZŠ Smolenice” realizovaného v rámci dotačnej výzvy Ministerstva dopravy                      
a výstavby SR, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce Smolenice.  
 

1.2 schvaľuje 
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zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

1.3 schvaľuje  
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade                                    
s podmienkami poskytnutia pomoci - spolufinancovanie projektu, čo predstavuje sumu 
2 755,00 €. 
Stanovisko finančnej komisie: Komisia uvedený materiál prerokovala na svojom zasadnutí 
dňa 8.12.2021 a odporučila Obecnému zastupiteľstvu uvedené uznesenia schváliť. 
 

Diskusia k bodu: 

 

- p.p. Horník – či poslanci  brali do úvahy  obmedzenia v súvislosti s protipovodňový 
projektom, ktorý sa má tiež realizovať v areáli školy, 
- kto rozhoduje o tom, kde bude stojisko umiestnené, a to za účelom konceptu, ako sa k tomu 

vyjadril Ing. Zamborský, ako zástupca stavebného úradu, treba uvažovať aj nad zvodmi, bolo 

by dobré predložiť k tomu projekt,   

- p.p. Petrovičová – v rámci stavebného konania tam ide zajtra Ing.Zamborský  s p. 

Uhlíkovou, nemalo by prísť ku kolízii s vodozádržnými opatreniami, lebo prístrešky sa 

nebudú implementovať do tohto priestoru, nevidela vodozádržné projekty a nemá info, že by 

sa to týkalo týchto stanovísk, chce vidieť projekt na vodozádržné opatrenia, p. Horník 
skonštatoval, že sa nachádza tento projekt na obecnom úrade aje dlhodobo k dispozícii 
- p.p. Janiga – skonštatoval, že sa priamo na tomto zasadnutí  nemusia teraz riešiť stavebné 
práce. 

 

Starosta vyzval poslancov,  aby každý oslovený poslanec uvedením svojho mena 
zahlasoval:  

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:           8 

- za:                      7 

- je niekto proti:  0 

- zdržal sa niekto hlasovania: 1 – Horník 

 

Uznesenie XXII/8B  Obecné zastupiteľstvo   

 

1.1 schvaľuje  
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Cykloprístrešky pre 
žiakov ZŠ Smolenice” realizovaného v rámci dotačnej výzvy Ministerstva dopravy                      
a výstavby SR, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom obce Smolenice.  
 

1.2 schvaľuje 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

1.3 schvaľuje  
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade                                    
s podmienkami poskytnutia pomoci - spolufinancovanie projektu, čo predstavuje sumu 
2 755,00 €. 
 

Bod 8/C  

Sťažnosť občanov Smoleníc (Križanová) 
- p. Križan – prečítal sťažnosť, ktorú podalo cca 100 občanov písomne na obecný úrad na 
Chemolak, a.s. , ktorý svojou činnosťou znečisťuje ovzdušie nielen obce Smolenice 
a poškodzuje zdravie občanov, 
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- p.p. Galbová – potvrdzuje situáciu, 
- p.p. Holkovič – potvrdil taktiež tento stav, 

-p.p. Janiga – stotožňuje sa s tým, čo bolo povedané, 
- p.p. Radková – padá to aj do záhrad, a hlavne v noci, navrhuje, aby zahlasovali aj všetci 
poslanci na zelenej linke, obec by mala vyvolať rokovanie s Chemolakom, a.s., 

- p.p. Petrovičová – chcela informáciu, ako zareagovala na list od občanov  obec, stanovisko 
právnika, 

- starosta – už obec v tejto veci koná od augusta 2021,  

- p.p. Janiga – žiadal vyvinúť činnosť obce ako správneho orgánu v súvislosti aj so 

znečisťovaním ovzdušia, 

- p.p. Štibraná – či bola priama komunikácia s Chemolakom, a.s., 

- p. Križan – požiadal aby zastupiteľstvo urobilo písomný záver, chce aby s o tom 

informovalo na každom verejnom zastupiteľstve 

- starosta – písomné vyjadrenie obec dá a uvedeným problémom sa bude aj naďalej intenzívne 
zaoberať a informovať na verejných zasadnutiach, 
- p.p. Radková – žiadala starostu, aby poveril právnika obce, aby preskúmal právomoc obce 

v danom prípade,  
- p. Križan – konkrétne chcel aké stanovisko zaujme obec v rámci §5 Občianského zákonníka. 

 

Bod 8/D 

Návrh na zníženie platu starostu obce Smolenice 

 

Na návrh p.p. Petrovičovej bol vložený tento bod do programu. P.p. prečítala návrh 

k uvedenému bodu. Tento  tvorí písomnú prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
Diskusia: 

- p.p. Janiga – má výhrady k práci starostu, vysvetlil, prečo to nepodporí, navrhol to riešiť za 
prítomnosti všetkých poslancov, je za inú formu schvaľovania, 
- p.p. Holkovič – dosť výhrad je síce oprávnených, nepamätá si kedy sa naposledy zvyšoval 
plat starostu, a podľa neho si to zaslúži /veľa sa toho za 7 rokov vybudovalo/, príde mu to 
tvrdé, nesúhlasí s tým, 
- p.p. Janiga – vyjadril sa k zvyšovaniu, ktoré je zo zákona – valorizácia a tá mu pripadá 
dostatočne vysoká, 
- p.p. Petrovičová – skonštatovala, že plat starostu bol navyšovaný za jeho funkčné obdobie, 

jej návrh je podľa nej opodstatnený, nevidí zlepšenie v jeho činnosti napriek upozorneniam, 

ktoré mu adresovali poslanci, 
- p.p. Repa – stotožňuje sa s názorom  p.p. Holkoviča, ku ľudskému konaniu patria aj 

chybičky, podľa neho sa starosta postavil „čelom“  k výzvam, zvládol aj pandemickú situáciu, 
nestotožňuje sa s týmto návrhom, malo by sa o tom rozprávať napríklad na pracovnom, a nie 

aby boli postavení poslanci pred „hotovú vec“, 
- p.p. Štibraná – či sa dokážu poslanci dohodnúť na prehodnotení výšky starostovho platu, či 
sú ochotní a schopní sa dohodnúť, je za prehodnotenie platu starostu, 

- p.p. Holkovič – vyzval poslancov, aby sa pozreli aj na svoju činnosť a prehodnotili ju,   

- p.p. Janiga – súhlasí s p.p. Štibranou s prehodnotením, ale nie na základný plat, 
- kontrolór –na odmeňovanie starostu sú presne stanovené pravidlá, 

- p.p. Horník – upozorňoval už od začiatku volebného obdobia na zmenu organizácie, aby 
starosta nerobil „všetko sám“, podľa jeho názoru mu neposkytli pomoc a starostu nechali, aby 

bol zodpovedným sám, navrhuje stanoviť hranicu, nesúhlasí s predloženým návrhom, 

- p.p. Petrovičová – reagovala na príspevok p.p. Horníka, nesúhlasí s tým, čo povedal 
a navrhla hlasovať, 

- starosta  - vyjadril sa k predloženému návrhu. 
O návrhu dal hlasovať v takom znení, ako ho predložila p.p. Petrovičová.. 
  

Starosta vyzval poslancov,  aby každý oslovený poslanec uvedením svojho mena 
zahlasoval:  
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Výsledky hlasovania: 
- prítomní:           8 

- za:                      3 – Petrovičová, Galbová, Radková 

- je niekto proti:  3 – Holkovič, Horník, Repa 

- zdržal sa niekto hlasovania: 2 – Janiga, Štibraná 

  

Uznesenie XXII/8/D 

Obecné zastupiteľstvo obce neschvaľuje zníženie platu starostu obce na výšku základného 
platu.   

 

 

Bod 9 

Diskusia 

- riaditeľka ZŠ s MŠ – poďakovala p. Petrovičovej, chcela vedieť u koho sa môže informovať 
na vodozádržné opatrenia,  vyjadrila sa k 100 € odmene pre zamestnancov, zamestnanci boli 

odmenení, je milo prekvapená, keď videla, čo všetko je pripravené v rozpočte na schválenie 
pre školu a poďakovala sa za to, 
- p.p. Holkovič – dal návrh, aby sa poslanci stretli a oboznámili sa s vizualizáciou projektu 

/cykloprístrešok/v škole, p. riaditeľka navrhla, že to môže pripraviť, dohodli sa, že budú 
spolupracovať,  
- p.p. Horník – raz bol už pozastavený projekt na vodozádržné opatrenia, nie je to nič nové, 
podali ho už druhýkrát , je u starostu k nahliadnutiu, 

- starosta – vyjadril sa k odmenám v základnej škole, resp. k žiadosti riaditeľky školy a 
uviedol aj stanovisko kontrolóra k tejto žiadosti. 
 

 Do diskusie poslal starostovi emailom podnet pán Ivan Hornáček zo Záhradníckej ulice v 
tomto znení: Do rozpočtu na rok 2022 už konečne dajte odvodňovacie žľaby na Záhradníckej 
ulici. Osadiť spomaľovač./2 roky/ Dennodenné problémy s vyhýbaním sa áut. Prečo tu 
nemôže byť jednosmerná prevádzka. Ak môže byť jednosmerka na Hviezdoslavovej na novej 

výstavbe, snáď Záhradnícka je frekventovanejšia. Alebo záleží na tom kto to vybavuje? 
Ďakujem. 

- starosta – budú sa venovať tomu v rámci rozpočtu, 
- kontrolór – chce požiadať starostu a predseda komisie výstavby, aby posielali 

zápisnice z komisíí, inak to postúpi na vyšší úrad, starosta ho upozornil, aby svoju 

požiadavku adresoval predsedovi stavebnej komisie, ďalej kontrolór  žiadal, aby bol 

pravidelne prizývaný na komisiu výstavby, 
-  p. Repa – predseda stavebnej komisie– z poslednej komisie poslal zápis poslancom aj 

kontrolórovi, kontrolór konštatoval, že ju nemá. P.p. Repa - ak nie, stala sa chyba 

a napraví ju, preverí si to u seba, nepopiera, že nechce vykonávať túto funkciu,  chce 
svoju prácu ale naďalej zlepšovať, podklady čerpá od zapisovateľa Ing.Zamborského,  
nebolo jeho zámerom neposielať ich, prisľúbil, že bude kontrolór prizývaný na 
komisie výstavby, dohodli sa s kontrolórom, že mu pošle všetky zápisnice, 

- p.p. Horník – spýtal sa, kedy sa stretnú k rozpočtu obce, lebo v marci budúceho roku 
sa bude riešiť otázka zberných dvorov, ale keď sa nedohodnú na rozpočte, obec pôjde 
do provizória a nestihne termín do 31.3.2022,  na podanie žiadosti na zberný dvor, 

-  kontrolór -  rezervný fond – čerpanie – info od starostu /investičné akcie/. 
 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
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Presné znenie diskusií  sa nachádza na zvukovom zázname. 
 

Písomné prílohy zápisnice: 
1. Rozpočtového opatrenia č.7/2021 

2. Programového rozpočtu na roky 2022-24 

3. Stanovisko kontrolóra obce 

4. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 

5. Stanovisko finančnej komisie  
6. Návrh na zníženie platu starostu 

 

 

Zvukovo-obrazový záznam je uložený na webovej stránke obce Smolenice ako príloha tejto 
zápisnice. 
 

 

Použité skratky: p.p.–pani poslankyňa/ pán poslanec/ páni poslanci 
                           HK – hlavný kontrolór 
                           VZN – všeobecne záväzné nariadenie 

                           OZ – Občianske združenie 

                           ZŠ s MŠ – Základná škola s materskou školou  
 

 

                                      

                                                                                                                    Anton Chrvala 

                                                                                                                     starosta obce  

V Smoleniciach, 16.12.2021 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Michal Holkovič 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


