
 

 

Zápisnica 
z   XXIII. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 15. marca 2022 

 

Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach         

             

Zasadnutie sa konalo za prítomnosti verejnosti, za prísneho dodržania požiadaviek hlavného 
hygienika SR. Prítomní mali rúška/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 5. 

 

Prítomní:  starosta obce, 10 poslancov OZ, kontrolór obce  

Ospravedlnení poslanci: p.p. Janiga 

  

Zasadnutie viedol starosta obce Anton Chrvala.     

        

Starosta otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach, skonštatoval, že je 
prítomných 10 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 predĺženie platnosti doterajšieho Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Smolenice 

5. Správy o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

7. Rôzne –informácia o stave a čerpaní projektov 

8. Diskusia  

Starosta predložil na schválenie  program zasadnutia v znení ako  ho prečítal. 
 

Starosta dal hlasovať.  
 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               10 

- za :                         10 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa:               0 

Uznesenie XXIII/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program XXIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach dňa 15. marca 2022. 

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

predseda:                     Radko Mráz                        

            člen:                            Radoslav Horník 

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

 

Starosta dal hlasovať.  
 

Výsledky hlasovania: 

- prítomní:               10 

- za :                         10 

- proti:                      0                                                                      

- zdržal sa:                0 

Uznesenie XXIII/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. 

 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho VZ OZ 

 

- nakoľko na poslednom zasadnutí nebol schválený rozpočet na roky 2022-24, 

rozpočet bol viackrát upravovaný, bol poslancom zaslaný emailom. Taktiež boli 
doplnené merateľné ukazovatele. Na najbližšie verejné zasadnutie bude pripravený 
upravený rozpočet, starosta  požiadal aby zostali po ukončení zasadnutia  poslanci, 
aby sa dohodli na postupe pri spracovaní úpravy rozpočtu, 

- schválenie harmonogramu sobášnych dní- harmonogram bol zverejnený na 
webovej stránke obce dňa 23.12.2021, 

- k bodu 8/C obec komunikuje s inšpekciou životného prostredia na riešení 
problémov s ovzduším v Chemolaku, a.s., k ponúkanému meraniu ovzdušia od 
externej firmy po konzultácii s inšpekciou životného prostredia obec ustúpila, 
nakoľko ponúkané meranie meralo úplné iné veličiny, ktoré by bolo vhodné merať 
v Smoleniciach, 

- pre krátkosť času, nakoľko toto verejné zasadnutie bolo mimoriadne, stanovisko 

právnika k paragrafu 5 Občianskeho zákonníka bude pripravené do budúceho 
zastupiteľstva.  Starosta dal hlasovať.  

Výsledky hlasovania: 

- prítomní:               10 

- za :                         10 

- proti:                       0                                                                      

- zdržal sa:                 0 

 

Uznesenie XXIII/3    

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

 

 

Bod 4 

Schválenie predĺženia platnosti doterajšieho Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Smolenice 
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Starosta ozrejmil, že plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja chcela obec spracovať počas 
roka 2021, ale z dôvodu pandémie nebol priestor a čas venovať sa prípravám na nový PHSR. 
Z dôvodu čerpania eurofondov je potrebné predĺžiť platnosť doterajšieho dokumentu 
schválením predĺženia platnosti PHSR, s nasledujúcim uznesením:  
 

Uznesenie XXIII/4 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti doterajšieho Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce Smolenice na obdobie 2015-2020 a to na obdobie do schválenia 
nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smolenice na roky 2022-2027, 

najneskôr však do 31.12.2022. 
Diskusia k bodu 4: 

- p.p. Radková sa chcela uistiť, že  tento rok sa vypracuje nový plán PHSR.  

Starosta dal hlasovať.  
Výsledky hlasovania: 
- prítomní:  10 

- za:               8 

- proti: 0 

- zdržal sa:           p.p. Petrovičová, Štibraná 

 

Uznesenie XXIII/4   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti doterajšieho Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce Smolenice na obdobie 2015-2020 a to na obdobie do schválenia 
nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smolenice na roky 2022-2027, 

najneskôr však do 31.12.2022. 
 

Bod 5 

Správy o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021 

 

Tento bod brali poslanci na vedomie. 

Starosta požiadal kontrolóra obce, Ing. Lengyela, aby prečítal správu o výsledkoch kontroly. 
Starosta dal následne hlasovať o tomto bode. 

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021. 

Tvorí písomnú prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               10 

- za :                         10 

- proti:                       0                                                                      

- zdržal sa:                 0 

 

Uznesenie XXIII/5   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za 
obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021. 

 

Bod 6 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

 

Tento bod brali poslanci na vedomie. 

Starosta obce požiadal kontrolóra obce, Ing. Lengyela, aby prečítal Správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 tvorí písomnú príloha č. 2. 
Starosta prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh Uznesenia XXIII/5: 
Obecné zastupiteľstvo obce: 
a/ prerokovalo Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021, 

  

b/ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 

Starosta dal hlasovať o návrhu. 
 

Uznesenie XXIII/6   

Obecné zastupiteľstvo 

a/ prerokovalo Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021, 

  

b/ berie na vedomie Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               10 

- za :                         10 

- proti:                       0                                                                      

- zdržal sa:                0 

 

Uznesenie XXIII/6   

Obecné zastupiteľstvo 

a/ prerokovalo Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021, 

  

b/ berie na vedomie Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. 

 

 

Bod 7 

Rôzne 

A- informácia o stave a čerpaní projektov 

1. KSD Neštich- samotná rekonštrukcia zníženia energetickej náročnosti bola 
ukončená v roku 2020. Pre rok 2021 bola schválená položka v rozpočte pre KSD 
v sume 20.000 € pre dokončenie interiéru dverí, WC. Čiastočnú opravu WC sme 

urobili vo vlastnej réžii a taktiež aj potrebné maľovky. Z dôvodu pandémie sme 
neboli schopní zabezpečiť požadovaných remeselníkov pre ostatné práce, ktoré 
boli naplánované. Nakoľko bolo v pláne aj dokončenie a sprevádzkovanie 
kuchyne, tu sme urobili verejné obstarávanie s dodávkou materiálu pre kuchyňu 
podľa súčasných hygienických noriem. Dodávka vybavenia kuchyne bola vo 
výške 19.416 €. V súčasnosti sú ešte potrebné drobné úpravy na pripojení vody 
a odpadu v kuchyni. 

2. Cyklotrasa Smolenice- cyklotrasa je takmer pred dokončením, v roku 2021 sme 

viackrát podávali žiadosť o predĺženie platnosti z dôvodu nedostatkov svietidiel od 
dodávateľa Philips z dôvodu pandémie a nedostatku čipov. V súčasnosti je 
položený asfalt, osadené značky, do konca marca budú dodané aj všetky svietidlá. 
Pôvodná zmluva NFP bola podpísaná na sumu 357 773,56 € za celý projekt, ktorý 
sa nakoniec verejným obstarávaním podarilo znížiť na sumu 263 506,82 €. 

3. Vodozádržné opatrenia - tu stále prebieha kontrola a odsúhlasenie projektu, čoho 

dôvodom bolo aj dnešné schvaľovanie predĺženia platnosti PHSR. Tento projekt je 
stále otvorený. 

4. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti- kolaudácia zdravotného strediska 
sa už uskutočnila, následne sa uskutočnila kontrola zo strany RVUZ. Teraz 
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v najbližšej dobe bude uskutočnená kontrola na mieste zo strany ministerstva. 
Následne po schválení potrebných povolení pre jednotlivých lekárov začne presun 
jednotlivých ambulancií. Predpokladáme, že by to bolo počas mesiaca apríl. 
Zároveň teraz prebieha súpis a kontrola prác, ktoré bolo potrebné vykonať navyše 
oproti projektu (úprava výťahovej šachty z dôvodu vysokej spodnej vody, 
dodatočné izolačné nátery a podobne) 

5. Bikesharing Smolenice- pôvodná zmluva o NFP vo výške 114.200 € bola taktiež 
verejným obstarávaním znížená na sumu 106.248 €. Tu boli všetky faktúry 
zaplatené a zo strany štátu nám boli aj preplatené. Taktiež bola vykonaná kontrola 
použitých prostriedkov s výsledkom bez chýb. 

6. KD vchod do kotolne- tu bola objednávka na práce vystavená ešte v roku 2019. 

Následne boli práce na základe kontroly pozastavené. Po vyhotovení všetkých 
potrebných dokladov boli práce ukončené a v novembri 2021 aj zaplatené v sume 

16.239,22 €. (v súčasnosti prebieha výmena prívodu plynovej prípojky vrátane 
novej plynovej stanice pre kotolňu kultúrneho domu, ktoré so vstupom do kotolne 
priamo nesúvisí, jej dôvodom je nevyhovujúca revízna správa na plynové 
zariadenie. 

 

Diskusia:  

- p.p. Petrovičová – opravila starostu, že kuchyňa v KSD SNV nebola v pláne 
a poslanci ju neschválili, 
- starosta – vyslovil názor, že sa o tom rozprávali aj na pracovných stretnutiach, 
položky sa prelínali v rozpočte, čím mohlo prísť k omylu, dal priestor aby sa vyjadrili 

aj ostatní poslanci, cca pred 2 rokmi už rozprávali, mrzí ho, že kontrolór ho 
neupozornil na chybu, čím by sa to dalo riešiť okamžite, 

- p.p. Petrovičová zastáva názor, že starosta svojim konaním porušil finančnú 
disciplínu, 
- kontrolór s vyjadrením starostu nesúhlasí a stojí za svojim názorom, že porušil 
legislatívu, požiadal starostu 2.2.2022 o dodanie podkladov k pôvodnému majetku, 
stavebný denník, a iných dokladov  súvislosti s prácami na KSD v SNV. K dnešnému 
dňu dostal len inventarizačný záznam.  
- starosta sa zaviazal, že dokumenty predloží, kontrolór neurčil termín dodania 
požadovaných podkladov, 
- p.p. Petrovičová – zaujímala sa, prečo firma Optigon, s ktorou máme zmluvu,  
nechystá podklady pre kontrolu na zdravotnom stredisku, keď sme ju platili, 
- starosta – všetky doklady odovzdali obci a zodpovedá za to obec, aby predložila tieto 

dokumenty na kontrolu, 

- p.p. Horník – upresnil, čo zabezpečovala uvedená firma, a to bol manažment, ostatné 
je povinnosťou obce, 
- p.p Lančarič – vyjadril sa k situácii v KSD v SNV k vzniknutému problému, podľa 
neho stačí iba komunikovať s poslancami na konkrétne témy , 
- kontrolór – pracovné stretnutie nemá právnu legislatívu, len verejné zasadnutie, 
- p.p. Radková – informovala sa na zbierky potravín, ktoré organizovala obec pre 
utečencov z Ukrajiny,  podľa nej prišlo v jednom prípade k zneužívaniu situácie,  
- starosta – zbierka sa robila pre obyvateľov Ukrajiny ubytovaných na našom území, 
starosta bude riešiť uvedenú konkrétnu situáciu, bude sa to riešiť tak, že títo občania si 
to budú chodiť zobrať sami. Zároveň poďakoval všetkým občanom za pomoc. 
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Požiadal, aby farnosť dala informáciu aj obci, aby mohla byť nápomocná pri 

podobných akciách,  

- p.p. Štibraná – farská zbierka sa robila spolu s trnavskou arcidiecéznou charitou 
a išla priamo na ukrajinské hranice . 

 

 

Bod 8 

Diskusia 

Starosta  otvoril diskusiu: 

- p.  Knap – býva na Trnavskej, informoval sa, či je možnosť osadiť na cestu spomaľovače, 
pretože tam chodia rýchle autám, keď vozia rodičia deti do školy a tým sa ohrozujú deti, ktoré 
tadiaľ chodia do školy a hrajú sa tam, 
- odpadové hospodárstvo – do kontajnerov im vhadzujú smeti občania, ktorí vozia deti do 
školy alebo úplne cudzí ľudia, zahlcujú im kontajneri a robia neporiadok pri zberných 
nádobách, ako riešenie vidí uzamykateľné stojiská,   
- starosta to chce riešiť pri stretnutí s poslancami spolu aj s parkovaním na Trnavskej ulici, 
- do budúcnosti navrhuje investovať do detských ihrísk pretože sú v zlom stave, 

- starosta – prisľúbil , že sa budú tým zaoberať , musia sa stretnúť poslanci z dôvodu zmeny 
zákona o parkovaní – parkovanie na chodníku a v obci sa nachádzajú ulice, ktoré treba riešiť, 
pri tom by sa zaoberali aj riešením stojísk na smetné nádoby. 
 

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

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 
                           HK – hlavný kontrolór 
                           SNV – Smolenická Nová Ves 

                KSD – kultúrno-spoločenský dom 

                           ZŠ s MŠ – Základná škola s materskou školou  
                           PHSR - Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja                  

Písomné prílohy:  
1. Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021 

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

  

                                      

 

 

                                                                                                                    Anton Chrvala 

                                                                                                                     starosta obce  

V Smoleniciach, 28.9.2021 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Radko Mráz 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala.          


