
 

 

Zápisnica 
z   XXVI. verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice  

konaného dňa 29. septembra 2022 

 

Miesto: Kultúrny dom v Smoleniciach         

             

Zasadnutie sa konalo za prítomnosti verejnosti. 

 

Počet prítomných občanov na zasadnutí bol 11. 

 

Prítomní:  starosta obce, 7 poslancov OZ, kontrolór obce  

Ospravedlnení poslanci: Galbová, Janiga, Radková, Rakovská 

  

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 uznášania-

schopné.  
 

Bod 1 

Program zasadnutia: 

 

Starosta prečítal program zasadnutia. 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola  uznesení z predchádzajúceho VZ OZ 

4. Schválenie uznesenia pre Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice 

5. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa- 

nebytové priestory, ambulancie v CIZS 

6. Schválenie VOS pre lekáreň v CIZS 

7. Schválenie spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa- nebytové priestory, ambulancia v CIZS EVAMED s.r.o. 

8. Schválenie rozpočtového opatrenia č.7 (energie, zamestnanci) 

9. Schválenie rozpočtového opatrenia č.8 (klimatizácia CIZS) 
10.  Schválenie rozpočtového opatrenia č.9 (Cyklotrasa „práce naviac“) 
11.  Schválenie rozpočtového opatrenia č.10 (úpravy pre RO) 
12.  Schválenie rozpočtového opatrenia č.11 (Škola regulácia) 
13.  Schválenie rozpočtového opatrenia č.12 (Škola konvektomat) 
14.  Schválenie rozpočtového opatrenia č.13 (Vodozádržné opatrenia) 
15.  Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

spoločnosti Rockville s.r.o. 
16.  Rôzne: 
- A) Informácia Analýza distribučných dát a optimalizácia nákladov na el. energiu 

- B) Informácia žiadosť o umiestnenie boxov Packeta 

- C) Informácia žiadosť Zmrzlina NEZIRI  
17.  Diskusia 

 

Diskusia: 
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- p.p. Holkovič -  dal návrh zaradiť do rôzneho bod:  Zrušenie stánku Infocentrum.  

 

Starosta dal hlasovať za doplnenie programu podľa návrhu p.p. Holkoviča ako bod 16d – 

Zrušenie stánku Infocentrum.  

 

Výsledky hlasovania, aby bol zaradený do programu bod 16/d: 

- prítomní:   7  
- za:              6- p.p. Holkovič, Repa, Horník, Mráz, Lančarič, Petrovičová 

- proti:         1 - p.p. Štibraná 

- zdržal sa : 0   

 

Následne poslanci hlasovali o celom upravenom  a doplnenom programe. 

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:    7            

- za:               7 – p.p. Lančarič, Holkovič, Mráz, Repa, Štibraná, Petrovičová, Janiga 

- proti:           0  

- zdržal sa:    0   

 

Uznesenie XXVI/1 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnený a zmenený program XXVI. zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Smoleniciach dňa 29. septembra 2022. 

 

Bod 2  
Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta odporučil, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
 

predseda:                      Ondrej Repa                        

            člen:                             Radoslav Horník 

            overovateľ zápisnice:  Radko Mráz    
           zapisovateľka: pracovníčka Obecného úradu v Smoleniciach pani Alena Hirnerová 

            

Starosta dal hlasovať.  
 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               7 
- za :                         7 

- proti:                     0                                                                      

- zdržal sa:              0 

Uznesenie XXVI/2    

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

Bod 3A  

Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich VZ OZ 

 

Tento bod brali poslanci na  vedomie. 

 

- OZ schválilo uznesením XXV/5 záverečný účet obce za rok 2021, následne bol záverečný 
účet zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. 

- OZ schválilo uznesením XXV/6 VZN o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných 
priestranstiev, následne bolo VZN zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. 

- Bod 10 Schválenie kúpy Stavba komunikácie, spevnené plochy a chodníky od spoločnosti 
KALDO-INVEST s.r.o. (zmluva je pripravená, čaká sa na podpis zmluvných strán) 
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- Bod 11a OZ schválilo uznesením XXV/11/a zriadenie vecného bremena pre Rockville 
s.r.o. Zmluva o zriadení vecného bremena bola podpísaná. 

- Bod 11b OZ schválilo uznesením XXV/11/b spôsob prevodu majetku vo vlastníctve obce 
na spoločnosť Rockville. Uvedený zámer bol 14.7.2022 zverejnený na úradnej tabuli a na 

webovom sídle obce, 
- Na základe žiadosti p. Jurovatého, ktorý vystúpil v mene majiteľky nehnuteľnosti na ul. 

Pivovarská  p. Ľudmily Jurovatej, bol zaslaný list na Lesy SR, š.p., Banská Bystrica na 
meno Ing. Róberta Dobiša, ako žiadal p. Jurovatý. Lesy si prevzali list 11.8.2022, 
odpoveď sme zatiaľ nedostali. Taktiež sme zaslali list p. Jurovatému, kde sme ho 
upovedomili o krokoch, ktoré sme podnikli,  

- Starosta informoval, že bol odoslaný list ministrovi kvôli skládke Smutná, voči realizácii 
ktorej  boli pripomienky na verejnom zasadnutí zo strany občanov, poslancov. Zatiaľ sme 
nedostali odpoveď. 

 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto z poslancov neprihlási, starosta dal hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 
- prítomní:    7 

- za:               7  

- proti:          0 

- zdržal sa:    0    

 

  

Uznesenie XXVI /3    

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

 

 

 

Bod 4 

Schválenie uznesenia pre Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice 

Na základe požiadavky ministerstva je predložené opatrenie. Suma bola prerátaná na základe 
zvýšenia stavebného materiálu a navýši sa suma spoluúčasti, rozpočtové opatrenie. 
Starosta navrhol, aby poslanci prijali nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie XXVI /4    

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania pre: 
- projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“, 

- s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov v sume 24 561,29 EUR, 

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

 

Do diskusie k tomuto bodu sa nikto z poslancov neprihlási, starosta dal hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 
- prítomní:    7 

- za:               7  

- proti:          0 

- zdržal sa:    0    

 

Uznesenie XXVI /4    

Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania 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 24 561,29 EUR, 

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

  

 

 

Bod 5 

Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa- 

nebytové priestory, ambulancie v CIZS 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 12. 4. 2022 schválilo spôsob prenájmu 
nehnuteľného majetku obce – nebytových priestorov určených v CIZS Smolenice pre 

jednotlivé ambulancie, ako prenájom nehnuteľného majetku 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. 
 

Zámer prenajať  majetok obce žiadateľom - ambulanciám z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 13. 6. 2022, čím bola 
splnená podmienka v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je obec povinná zámer prenajať 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 ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti na 
území obce, čím sa zlepšuje kvalita života na území obce. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že boli splnené všetky podmienky na prenájom majetku obce 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v prospech záujemcov o prenájom, navrhol starosta 
obecnému zastupiteľstvu, aby prijalo nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie XXVI/20 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Smolenice 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v budove Centra integrovanej zdravotnej 

starostlivosti súp. č. 284 na ulici SNP 97, zapísanej na liste vlastníctva č. 438 pre k. ú. 
Smolenice, a to: 

a) nebytové priestory „miestnosť pre lekára a zdravotnú sestru“ s rozlohou 35,5 m² a 
„čakáreň“ s rozlohou 18,9 m² určenej projektom Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti pre všeobecného lekára pre dospelých v nehnuteľnosti v budove Centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti spolu s podielom na spoločných priestoroch 

v rozsahu 1/6 záujemcovi o prenájom IS SOLE s. r. o., so sídlom SNP 97, Smolenice, 
IČO: 36 279 412, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. 
č. 18013/T; 

b) nebytové priestory „miestnosť pre lekára a zdravotnú sestru“ s rozlohou 32 m² a 
„čakáreň“ s rozlohou 20 m² určenej projektom Centra integrovanej zdravotnej 
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starostlivosti pre všeobecného lekára pre deti a dorast v budove Centra integrovanej 

zdravotnej starostlivosti spolu s podielom na spoločných priestoroch v rozsahu 1/6 

záujemcovi o prenájom Kaderová, s. r. o., so sídlom Gen. Goliana 6021/52, Trnava, 
IČO: 47 236 957, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. 
č. 28597/T; 

c) nebytové priestory „miestnosť pre lekára a zdravotnú sestru“ s rozlohou 37,7 m² a 
„čakáreň“ s rozlohou 20 m² určenej projektom Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti pre gynekológiu v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

spolu s podielom na spoločných priestoroch v rozsahu 1/6 záujemcovi o prenájom 

EPEDONNA s. r. o., so sídlom Poštová 6905/10A, Trnava, IČO: 45 289 921, zapísanej 
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 24777/T; 

d) nebytové priestory „miestnosť pre lekára a zdravotnú sestru“ s rozlohou 42,6 m², 
„čakáreň“ s rozlohou 20 m² a „kancelária+archív+sklad“ s rozlohou 15,5 m² určenej 
projektom Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti pre stomatológiu v budove Centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti spolu s podielom na spoločných priestoroch 
v rozsahu 1/6 záujemcovi o prenájom IZ - Dent s. r. o., so sídlom 9. mája 15, Trnava, 
IČO: 45 917 353, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. 
č. 26528/T; 

e) nebytové priestory „miestnosť pre lekára a zdravotnú sestru“ s rozlohou 31,35 m² a 
„čakáreň“ s rozlohou 10,35 m² určenej projektom Centra integrovanej zdravotnej 
starostlivosti pre oftalmológiu v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

spolu s podielom na spoločných priestoroch v rozsahu 1/6 záujemcovi o prenájom JS 

SINA, s. r. o., so sídlom SNP 97, Smolenice, IČO: 36 279 471, zapísanej v obchodnom 

registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 18021/T. 
 

 

Obec Smolenice ako prenajímateľ prenajíma nebytové priestory, a to za nájomné 20,- €/1 
m²/1 rok v prípade priestorov „miestnosť pre lekára a zdravotnú sestru“, 20,00 €/1 m ²/1 rok 

v prípade „kancelária+archív+sklad“ a 5,- €/1 m²/ 1rok v prípade „čakárne“ a „spoločných 
priestoroch“, pričom prenajímateľ si v nájomnej zmluve vyhradzuje právo zvýšenia nájmu 
o inflačnú doložku. Nájomný vzťah bude na dobu neurčitú. 
 

Obec prenajíma nebytové priestory z dôvodov hodných osobitného zreteľa vzhľadom na 
skutočnosť, že záujemcovia o prenájom prevádzkujú ambulancie poskytujúce zdravotnú 
starostlivosť, čím sa zvyšuje kvalita života v obci a k prenájmu nebytových priestorov sa 
zaviazali na účely realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. 
 

B. u k l a d á 

 

starostovi obce uzavrieť so záujemcami o prenájom nájomnú zmluvu s náležitosťami 
v zmysle bodu A tohto uznesenia a vykonať nevyhnutné opravy chýb vzniknuté pri 
prepisovaní a výpočtoch. 
 

Diskusia: 

- starosta navrhol, aby 1 rok fungovali v navrhovaných cenách, podľa toho sa po roku upraví 
cena prenájmu aj zásady hospodárenia, 

- p.p. Horník – pred 2 rokmi sa poslanci na VZ OZ dohodli na rekonštrukcii, za to obdobie sa 

situácia zmenila, počas výstavby prichádzalo k viacerým zmenám, ktoré sa nedali riešiť 
z titulu neznalosti aj zo strany TTSK aj zmien ministerstva, 

- p.p. Lančarič – akceptuje pripomienky, ale podľa jeho názoru navrhovaná výška za 
prenájom nepokryje všetky náklady, jedná sa v prípade lekárov, ktorí ordinujú v Smoleniciach  

o súkromné objekty, preto nevidí dôvod v nižších sadzbách a okrem toho sú ešte nedorobené 
veci na stavbe – objekte CIZS, čo znamená pre obec ďalšie náklady,  
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- starosta – oboznámil poslancov, že okrem prenájmu za priestory sa  pripravujú aj zmluvy za   
prenájom  za jednotlivé zariadenia, ktoré majú v ordináciách nainštalované (napr. zubárske 
kreslo, ...), 

- p.p. Petrovičová – súčasťou problému bola aj finančná analýza všetkých nákladov na 
vybudovanie a dokončenie zdravotného strediska, nedostali ju poslanci ani kontrolór 
k nahliadnutiu, hoci na minulom verejnom o to žiadala aj s kontrolórom žiadala starostu 
a nedostali ju, 

- starosta – skonštatoval, že žiadna konkrétna analýza neexistuje,  
- kontrolór  - chcel potvrdiť od p.p. Horníka, že spolu telefonovali na ministerstvo a analýza 
bola, p.p. Horník, skonštatoval, že bola, ale len na začiatku. HK – parag. 9  určoval prenájom 
za určitých podmienok, ktoré je nutné dodržať. Poslanci budú schvaľovať aj  rozpočtových 
opatreniach, a tam ide o navýšenie na elektrickú energiu aj pre zdravotné stredisko – kontrolór 
vypracoval a predložil podklady (príloha č. 1), z ktorých vyplýva,  že náklady na energie 
zdravotného strediska stúpajú a pre obec je to stratové, obec nespočítavala doteraz  ani všetky 
náklady za spotrebu lekárom, pri výstavbe CIZS obec ani neúčtovala staviteľovi faktúry za 
energie, ako bolo dohodnuté v zmluve, skonštatoval, že je otázka na základe čoho obec 

vytvorila zvýhodnené podmienky pre lekárov, tým, keďže ide o podnikateľské subjekty, 
porušuje zákony, mala byť už aj v minulosti sadzba min. 20,00€/1m2 a sadzba bola  8,-€ za 
ordináciu a za chodby 5,00€ za 1m2,  

- starosta – doterajší nájom vyplýval zo zmlúv, ktoré OZ v minulosti schválilo. Zvýšenie 
odberu energií  vzniklo aj tým, že pri rekonštrukcii sa vybudovali po odpojení SMŠ Lienky, 

ktorá nemala ešte vybudované vlastné priestory, náhradné elektrické kúrenie na prechodné 
obdobie, hovorili o tejto skutočnosti aj s  poslancami, že zvýšené náklady budú  zapríčinené 
rekonštrukciou a nevideli dôvod, prečo by tieto platby  mali lekári znášať, ak ich priamo 

nezapríčinili, skonštatoval, že  teraz bude spotreba menšia, pretože je vybudované nové 
plynové kúrenie. Pokiaľ ide o zvýšenú spotrebu vody, hovorili o tom už aj na 
predchádzajúcom  verejnom zastupiteľstve, išlo o  zvýšenie len kvôli novej prípojke, kvôli 
ktorej  sa prekopávala cesta, lebo to bolo rentabilnejšie, ako oprava pôvodnej 
- p.p. Horník – dohodli sa pred rekonštrukciu CIZS na tom, že lekári zostanú počas výstavby 
v starom objekte aj so SMŠ Lienka,  a preto sa vybudovalo dočasne elektrické kúrenie, čím 
bol spôsobený nárast spotreby elektrickej energie, okrem toho bol nárast aj cien elektrickej 

energie, skonštatoval, že s novým kúrením sa zníži spotreba, otázna bude jej cena,  
- kontrolór nesúhlasí s nimi, ak ho zaviažu poslanci, prerobí tabuľky spotreby (príloha č. 1) na 

aktuálne ceny,  skonštatoval, že zdravotné stredisko už funguje od decembra 2021, lekári sú 
už nasťahovaní a už teraz je strata, žiadal, aby jeho materiály boli zverejnené, urobí aktuálne 
tabuľky nákladov a výnosov za energie za tri roky naspäť, aby bol stav aktuálny, je toho 
názoru, že navrhovaná suma 20,00€/1m2 za prenájom priestorov  nebude postačovať na ich 

pokrytie, a ak jemu a poslancom starosta a zástupca  neukážu,  čo dávali do žiadosti, požiada 
o to ministerstvo - starosta – skonštatoval, že energie si lekári platia zvlášť, nie sú zahrnuté 
v prenájme,  
- p.p. Horník – ministerstvo nás zaväzuje za udržateľnosť CIZS, obáva sa, že lekári nám 
odídu z titulu, že budú mať vysoké nájmy a v konečnom dôsledku budú občania musieť 
k lekárom cestovať, ide o službu obyvateľom, 
- HK – v Zásadách hospodárenia je odsúhlasení minimálna suma 20,00€/za m2, poslanci teda 

môžu po vzájomnej dohode odsúhlasiť akúkoľvek výšku za prenájom, ďalej sa zaujímal 
 prečo sa lekárom za energie účtovalo menej, ako bola skutočná suma za spotrebu energií,  
- p.p. Holkovič – skonštatoval, že sa miešajú  dve veci, je za to, aby za energie platili lekári za 
všetku spotrebu v plnej výške, nie ako doteraz ale to sa priamo netýka odsúhlasenia výšky 
nájomného, o čo vlastne v tomto bode zasadnutia skutočne ide,  
- p.p. Petrovičová – prenájom za priestor musí spĺňať požiadavky udržateľnosti, OZ 

neschvaľuje zmluvy za energie, lekári by mali mať v prenájme zohľadnení aj zariadenie 

konkrétnych ordinácií,  
- starosta – skonštatoval, že  20,00€ je len za podlahovú plochu, v CIZS sa kúrilo 4 mesiace 
(od kolaudácie po nástup lekárov do ordinácií ) na náklady obce, aby sa budova vysušila, 
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odkedy lekári nastúpili, merajú sa im energie, v prípade že lekár odíde, obec musí zabezpečiť 
lekára do 6 mesiacov od jeho výpovede, aby splnila podmienky zo zmluvy s ministerstvom, 

lekári museli nastúpiť do nového CIZS aj keď nemali ešte zmluvy o prenájme, pretože to obci 
vyplýva z podmienok zmluvy,  

- p.p. Horník – chcel vedieť, či dostal starosta iný návrh na výšku nájomného od poslancov od 

predošlého verejného zastupiteľstva, ak nie, nech dá hlasovať o predloženom návrhu,  
- starosta –vysvetlil, apeloval na poslancov,  že ministerstvo žiada dodanie zmlúv o prenájme 
s lekármi, ak nebudú dodané bude sa pristupovať k reštrikciám z ich strany, ide o porušenie 
podmienok zmluvy, to však nie je možné, pokiaľ poslanci neodsúhlasia výšku prenájmov,  
- p.p. Lančarič – skonštatoval, že 5.00€ nie je adekvátne navýšenie, mali by sa dohodnúť na 
stretnutí poslancov, kde by sa dohodli na výške prenájmu. 
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu Uznesenia XXVI/20. 

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               7 

- za:                           4  - p.p. Horník, Repa, Mráz, Holkovič 

- proti:                      1 - p.p. Petrovičová 

- zdržal sa:               2 - p.p. Lančarič, Štibraná 

 

Uznesenie XXVI/5   

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice neschvaľuje uznesenie tak ako bolo predložené. 
 

 

 

Bod 6 

Schválenie VOS pre lekáreň v CIZS 

Starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie: 
Uznesenie XXVI/6 

 

Obec Smolenice, SNP 52, 919 04  Smolenice, IČO: 00 312 983 (ďalej len „vyhlasovateľ“) 
podľa § 9a ods. 1 písm. a) a § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

 

 

v y h l a s u j e 

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

 

 

 

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov s týmito 
súťažnými podmienkami: 
 

1.  Predmet súťaže 

 

Nebytové priestory nachádzajúce sa v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti 

v Smoleniciach  na ulici  SNP 97 

 

Nehnuteľnosť, v ktorej sa nebytové priestory nachádzajú, je zapísanej na liste vlastníctva       
č. 438 
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Nájomná zmluva bude obsahovať nasledovné podmienky: 
 

Doba nájmu: neurčitá 

 

Účel nájmu: verejná lekáreň 

 

Nájomné: minimálna výška nájomného je 50,- €/m²/rok  (cca 161,5m2) 

 

Splatnosť nájomného: v mesačných splátkach 

 

Zábezpeka na nájomné: 3-mesačné nájomné vrátane SPN zložené na účet prenajímateľa pri 
uzavretí zmluvy o nájme nebytových priestorov 

 

Spoločné prevádzkové náklady: podľa určenia prenajímateľom pri podpise zmluvy o nájme 
nebytových priestorov 

Výpovedná lehota: 6 mesiacov 

 

V prípade nevyhnutnosti investícií zo strany  nájomcu do nebytových priestorov budú 
dojednané tieto podmienky: 
 

- stavebné úpravy a udržiavacie práce vykoná nájomca na vlastné náklady bez 
nároku na ich úhradu, 

 

- nájomca bude povinný pred začatím stavebných úprav predložiť prenajímateľovi 
rozpis stavebných úprav a udržiavacích prác a návrh rozpočtu na účely 
odsúhlasenia rozsahu stavebných úprav a určenie predbežnej výšky nákladov, 

 

- v súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov bude nájomca oprávnený vo vlastnom mene vykonávať odpisy 
technického zhodnotenia prenajatých nebytových priestorov. 

 

Ostatné podmienky: 
 

- nájomca je oprávnený na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej 

lekárni a toto oprávnenie je povinný udržiavať v platnosti počas celej doby trvania 
nájmu 

 

- otváracia doba lekárne musí byť zabezpečená 7 dní v týždni, z toho počas 5 
pracovných dní bude prevádzka otvorená 8 hodín denne, počas víkendu a sviatku 

musí byť zabezpečená dostupnosť lekárnika v tzv. reakčnom čase (t. j. čas 
príchodu lekárnika do lekárne do 20 minút), 
 

- záujemca musí z dôvodu zabezpečenia otváracej doby a zastupiteľnosti disponovať 
2 osobami na pozícii farmaceut podľa osobitných predpisov (zák. č. 578/2004 Z. z. 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) 

 

- menovitý zoznam farmaceutov s dokladmi preukazujúcimi ich oprávnenosť na 
výkon povolania zdravotníckeho pracovníka s čestným vyhlásením o bezúhonnosti 
predloží záujemca o prenájom ako súčasť svojej záväznej ponuky 

 

 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov: 
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Súťažné podklady spolu s tlačivom záväznej ponuky, je možné získať na internetovej stránke 
www.smolenice.com alebo osobne prevziať v termíne do .................. do 10.00 hod. na 

Obecnom úrade Smolenice, SNP 52, 919 04  Smolenice v úradných hodinách: 
 

 

3. Termín obhliadky 

 

Navrhovatelia si môžu nebytový priestor prezrieť v nasledovnom termíne: 
 
Dátum a čas obhliadky   Zodpovedná osoba vyhlasovateľa  
 

..............................   ..................................... 

 

Stretnutie záujemcov o obhliadku so zodpovednou osobou vyhlasovateľa sa uskutoční 
v určenom čase pred vstupom do Obecného úradu Smolenice, SNP 52, 919 04  Smolenice. 

 

 

4. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov 

 

- Súťažný návrh je možné podať na tlačive záväznej ponuky, ktoré tvorí prílohu 
týchto súťažných podmienok. Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné 
návrhy v zalepenej obálke s označením „obchodná verejná súťaž – nájom 
nebytových priestorov CIZS (lekáreň) - NEOTVÁRAŤ!“ 
 

- Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy na adresu Obecného 
úradu Smolenice, SNP 52, 919 04  Smolenice alebo osobne do podateľne 
Obecného úradu Smolenice. 

 

- Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť 

paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume 20,- €, a to v hotovosti do 

pokladne Obecného úradu Smolenice. Originál alebo fotokópiu potvrdenia 

o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú navrhovatelia povinní priložiť 
k súťažnému návrhu do obálky alebo k obálke so súťažným návrhom. 

 

- Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do ................... do 12.00 hod. 

 

- Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní návrhu nijako meniť ani dopĺňať. 
Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom 
v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá 
súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne. 

 

- Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti 
s účasťou v súťaži. 

 

- Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému 
návrhu do obálky výpis z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden 
mesiac. Fyzické osoby podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis 
z registra, v ktorom sú registrovaní, nie starší ako jeden mesiac. 

 

- Navrhovatelia zároveň predložia k záväznému súťažnému návrhu čestné 
vyhlásenie o neexistencii záväzkov voči Obci Smolenice a voči Sociálnej 
poisťovni. 

 

 

5. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 

http://www.smolenice.com/
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Kritériami na vyhodnotenie súťažných návrhov sú: 
 

- cena za 1 m² podlahovej plochy ročne   váha kritéria 80 % 

- reakčný čas     váha kritéria 20 % 

 

 

6. Zverejnenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 

 

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr ..................... na internetovej stránke 

www.smolenice.com a na úradnej tabuli Obce Smolenice. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný 
návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov 
súťaže. Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená v lehote 30 dní odo dňa 
schválenia nájmu obecným zastupiteľstvom Obce Smolenice. 
 

 

7. Výhrada zrušenia súťaže 

 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 
 

 

8. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 

 

 

V Smoleniciach ...................... 

 

 

 

 

Podmienky VOS boli schválené uznesením...................dňa 29.9.2022 

 

Na základe uvedeného starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné 
uznesenie: 

 

Uznesenie XXVI/6: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

s c h v a ľ u j e  

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v Centre 

integrovanej zdravotnej starostlivosti určených pre verejnú lekáreň v predloženom znení. 
 

Diskusia: 

Do diskusie k uvedenému bodu sa nikto neprihlásil. 
 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 
 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               7 
- za:                           4 – p.p. Horník, Holkovič, Repa, Mráz  
- proti:                       0  

http://www.smolenice.com/
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- zdržal sa:               3  – p.p. Štibraná, Petrovičová, Lančarič 

 

Uznesenie XXVI/6   

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

 

s c h v a ľ u j e  

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v Centre 

integrovanej zdravotnej starostlivosti určených pre verejnú lekáreň v predloženom znení. 
 

 - p.p. Petrovičová –chcela vedieť, prečo je schválené uznesenie, keď sa jedná o majetok, 

podľa nej je potreba na schválenie iné kvórum, preverí to. 
 

 

Bod 7 

Schválenie spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa- nebytové priestory, ambulancia v CIZS EVAMED s.r.o. 

 

Je nutné schváliť spôsob prenájmu priestorov v zdravotnom stredisku, v ktorých bude 
ambulancia MUDr. Smolkovej. Keďže v rámci projektu rekonštrukcie sa vyžadovalo 
zabezpečenie súhlasu jestvujúcich ambulancií s pôsobením v nových zrekonštruovaných 
priestoroch, pričom na tento účel bola s predmetnými ambulanciami uzavretá zmluva 
o partnerstve, navrhujem, aby sa predmetné priestory prenajali z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva v tej skutočnosti, že ide o poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti na území obce, čím sa zlepšuje kvalita života na území obce.  
 

Na základe uvedeného starosta navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné 
uznesenie: 

 

Uznesenie XXVI/7: 

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 v budove Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

určenej podľa projektu pre ambulanciu MUDr. Smolkovej, a to záujemcovi o prenájom - 

spoločnosti EVAMED s. r. o., so sídlom Jahodnícka 556/8, 919 04  Smolenice, IČO: 
36 711 144, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 
19340/T, a to ako prenájom nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa, pričom osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že záujemcovia o prenájom 
prevádzkujú ambulancie poskytujúce zdravotnú starostlivosť, čím sa zvyšuje kvalita 
života v obci. 

 

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 záujemcov. 
 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 
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Výsledky hlasovania: 
- prítomní:               7 
- za:                           7 

- je niekto proti:      0  

- zdržal sa:               0 

 

Uznesenie XXVI/7   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Uznesenie XXVI/7 v predloženom znení. 
 

 

 

Bod 8 

Schválenie Rozpočtového opatrenia č.7/2022 (energie, zamestnanci) 

Rozpočtové opatrenie 7/2022 je písomnou príloha č. 2 tejto zápisnice. 
 

Poslanci toto opatrenie dostali, je to navýšenie na základe fakturácie za energie vo výške cca 
500,00€ a odmena zamestnancom schválené ministerstvom. 
- p.p. Petrovičová -  výnos dane je z prognózy štátu 2022 , odmeny zamestnancov obce 
pokrýva zhruba 9,5 zamestnanca, odmeny nie sú nárokovateľné, a čo je na viac momentálne 
v rozpočte pokrýva nárast jednotkového koeficientu na žiaka aj na SMŠ a aj zamestnancov, 

navrhuje neschváliť odmeny zamestnancov obce a ponechať v RO č. 7/2022 len navýšenie na 
energie. 

Starosta dal hlasovať za schválenie navýšenie rozpočtu – odmeny zamestnancov obce ako 

uznesenie XXVI/8/a:  

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:     7 

- za:                 3 – p.p. Horník, Mráz, Repa 

- proti:            3 – p.p. Štibraná, Petrovičová, Lančarič 

- zdržal sa:     1 – p.p. Holkovič 

 

Uznesenie XXVI/8/a   

Obecné zastupiteľstvo neschválilo navýšenie rozpočtu  - odmeny zamestnanci kancelárie 
a zamestnanci. 

Starosta dal následne hlasovať za schválenie RO 7/2022 a to  samostatne len navýšenie 
rozpočtu – elektrické energie ako uznesenie XXVI/8/b:  
 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:           7 
- za:                      7                        

- proti:                  0                                      

- zdržal sa:           0            

 

Uznesenie XXVI/8/b 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie 7/2022 –navýšenie energií. 
 

Bod 9 

Schválenie Rozpočtového opatrenia č. 8/2022 (klimatizácia CIZS) 

Rozpočtové opatrenie č.8/2022 je písomnou príloha č. 3 tejto zápisnice. 
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Jedná sa o klimatizáciu v CIZS, ide  navýšenie navrhnuté na základe vysúťaženej ceny. 

 

Výsledky hlasovania: 

- prítomní:    7 

- za:               7 

- proti:           0 

- zdržal sa:    0 

 

Uznesenie XXVI/9   

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice s c h v a ľ u j e  Rozpočtového opatrenia č. 8/2022 

(klimatizácia CIZS). 

 

Bod 10 

Schválenie Rozpočtového opatrenia č.9/2022 (Cyklotrasa „práce naviac“) 
 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 je písomnou príloha č. 4 tejto zápisnice. 
 

Starosta skonštatoval, že podklady,  hlavne od firmy Colas,  zaslal poslancom. Obci hrozia  
penále za nedodržanie termínu, dohodli sa, že nám počkajú do tohto verejného zastupiteľstva, 
- p.p. Horník – má výhradu, reklamoval na cyklotrase 5 chybných úsekov, poslal to starostovi 
a následne reklamáciu so starostom poslali na COLAS, chce podmieniť výplatu sumy tým, až 
keď to bude zastabilizované a nebudú tam žiadne chyby, tak sa to vyplatí,  toto RO slúži na 
to, aby obec po oprave mala pripravené na vyplatenie za vykonané práce,  
- p.p. Lančarič – či máme záznam z priebehu vykonaných prác, starosta - áno máme,  
- p.p. Petrovičová – myslí, že nemá  teraz sa význam o tom baviť, keďže bude oprava až na 
jar,  

- starosta – skonštatoval, že opäť treba dodržať termíny stanovené ministerstvom v zmluve 

- p.p. Horník – Cyklotrasu schválili poslanci, práca na viac tam bola vykonaná. 

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať.  

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:           7 
- za:                       3 – p.p. Horník, Holkovič, Repa 

- proti:                  1 – p.p. Štibraná                   

- zdržal sa:           3 – p.p. Mráz, Lančarič, Petrovičová  
 

Uznesenie XXVI/10  

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice  n e s c h v a ľ u j e  Rozpočtového opatrenia č. 
9/2022 (Cyklotrasa „práce naviac“). 
 

Bod 11 
Schválenie rozpočtového opatrenia č.10/2022 (úpravy pre RO)  

 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 je písomnou príloha č. 5 tejto zápisnice. 
Na základe podkladov zo školy ide o presun finančných prostriedkov, a to 500,00€  pre 
všetkých zamestnancov  Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach aj s odvodmi. 

Diskusia:  
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- p.p. Petrovičová – vysvetlila o aké úpravy sa jedná, mali by to byť do budúcnosti ale riešené 
cez VZN. 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:           7 
- za:                       7 

- proti:                  0   

- zdržal sa:           0  

 

Uznesenie XXVI/11  

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice  s c h v a ľ u j e  Rozpočtového opatrenia č. 10/2022 

(úpravy pre RO). 
 

Bod 12 

Schválenie rozpočtového opatrenia č.11/2022 (Škola regulácia) 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2022 je písomnou príloha č. 6 tejto zápisnice. 
Ide o dokončenie regulácie plynového zariadenia v ZŠ s MŠ, vrátane regulátorov, snímačov,... 
je to predbežné schvaľovanie, ale ide o kompletné doriešenie situácie. 
Diskusia: 

- p.p. Lančarič –  chcel vedieť, ako sa to bude súťažiť, minule tam boli len hlavice, 
- HK – chcel vedieť, ako to vlastne je, pretože už sú káble a hlavice namontované a ide sa až 
teraz súťažiť?? 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:           7 
- za:                       7 

- proti:                  0                     

- zdržal sa:           0 

 

Uznesenie XXVI/12 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice  s c h v a ľ u j e  Rozpočtového opatrenia č. 11/2022 

(Škola regulácia). 
 

Bod 13 

Schválenie rozpočtového opatrenia č.12/2022 (Škola konvektomat) 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2022 je písomnou príloha č. 7 tejto zápisnice. 
Diskusia: 

- p. riaditeľka ZŠ vysvetlila, že ide o konvektomat do kuchyne pre 420 stravníkov, ten ktorý 
je momentálne v škole nestačí na počet stravníkov, už bol aj pokazený, opravený je ale to je 

stav len dočasný, škola zaslala požiadavku na konvektomat obci a základe prieskumu trhu 

a ich potrieb,  

- starosta – vysvetlil, čo je všetko v cene konvektomatu, upozornil, že cena ale stále stúpa, 

- p.p. Petrovičová – vysvetlila spôsob účtovania tohto  RO.  

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:           7 
- za:                       7 

- proti:                  0                     

- zdržal sa:            0 

Uznesenie XXVI/13 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice  s c h v a ľ u j e  Rozpočtového opatrenia č. 12/2022 

(Škola konvektomat). 
 

 

Bod 14 

Schválenie rozpočtového opatrenia č.13/2022 (Vodozádržné opatrenia) 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2022 je písomnou príloha č. 8 tejto zápisnice. 
V tomto RO ide o  kapitálové presuny.   
 

 

 

Starosta dal hlasovať. 

 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:  7 
- za:              7  

- proti:         0 

- zdržal sa:  0 

 

Uznesenie XXVI/14 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice s c h v a ľ u j e  Rozpočtového opatrenia č. 13/2022 

(Vodozádržné opatrenia). 
 

 

 

Bod 15 

Schválenie predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
spoločnosti Rockville s.r.o. 

Starosta informoval zastupiteľstvo, že v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavretej 
medzi obcou a spoločnosťou Rockville s. r. o. 11. 10. 2021, budúci kupujúci – spoločnosť 
Rockville s. r. o. predložila geometrické plány na určenie predmetu prevodu, ako je 

dohodnuté v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Záväzkom obce je, že po predložení 
geometrického plánu zaradí na rokovanie obecného zastupiteľstva bod programu, ktorého 
predmetom bude schválenie spôsobu prevodu majetku obce ako dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 28. 6. 2022 schválilo spôsob prevodu 
v predmetnej veci ako prevod majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
v prospech záujemcu o kúpu. Predmetom prevodu je novovytvorená parcela, ktorá pozostáva 
z časti pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 53, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 56 
m² a časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 510/1, ostatná plocha s výmerou 37 912 m², 
zapísaných na liste vlastníctva č. 2229 pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie 
Smolenice, označená ako novovzniknutý pozemok parcely registra „C“ s parc. č. 1348/3, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 55 m², ktorý vznikol na podklade geometrického 
plánu č. 92/2022 

 

Starosta zverejnil zámer previesť majetok obce do vlastníctva žiadateľa z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 23. 10. 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. 
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Osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že časti pozemkov určené na prevod nemajú pre obec 
zásadný hospodársky význam, obec predmetné časti pozemkov nevyužíva, pričom tieto časti 
pozemkov sú nevyhnutné pre záujemcu o kúpu z dôvodu vybudovania zázemia  pre stavbu 
Zariadenia pre seniorov, Smolenice a obec sa zaviazala k predaju predmetných častí 
pozemkov zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že boli splnené všetky podmienky na prevod majetku obce 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v prospech záujemcov o prevod a zároveň boli splnené 
všetky podmienky dohodnuté zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, starosta preto navrhol 

obecnému zastupiteľstvu, aby prijalo nasledovné uznesenie: 
 

 
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 časti pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 
53, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 56 m² a časti pozemku parcely registra „E“ 
s parc. č. 510/1, ostatná plocha s výmerou 37 912 m², zapísaných na liste vlastníctva č. 2229 

pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenice, ktoré sú vo výlučnom 

vlastníctve Obce Smolenice, označené ako novovzniknutý pozemok parcely registra „C“ 
s parc. č. 1348/3, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 55 m², ktorý vznikol na podklade 
geometrického plánu č. 92/2022, na oddelenie pozemkov p. č. 1344/23, 1348/3 
vyhotoveným geodetom Ing. Jozefom Fančovičom, Naháč 139, IČO: 35 402 997 z 2. 6. 2022, 

autorizačne overeným Ing. Jozefom Fančovičom  2. 6. 2022 a úradne overeným Okresným 
úradom Trnava 10. 6. 2022 č. G1-832/2022, 

v prospech záujemcu Rockville s. r. o., so sídlom Ružová dolina 15789/7, 821 08  Bratislava, 

IČO: 36 288 900, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka č. 39999/B do jeho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 20,- € za 1 m².  
 

Obec prevádza svoj nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý 

spočíva v skutočnosti, že časti pozemkov určené na prevod nemajú pre obec zásadný 
hospodársky význam, obec predmetné časti pozemkov nevyužíva, pričom tieto časti 
pozemkov sú  nevyhnutné pre záujemcu o kúpu z dôvodu vybudovania zázemia  pre stavbu 
Zariadenia pre seniorov, Smolenice a obec sa zaviazala k predaju predmetných častí 
pozemkov zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. 
 

B. u k l a d á 

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 XXVI/15 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice s ch v á l i l o  Uznesenie XXVI/15 v predloženom 

znení. 

 

Bod 16 
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Rôzne 

 

a) Informácia Analýza distribučných dát a optimalizácia nákladov na el. energiu  

Starosta informoval o predložení  analýzy výsledkom ktorej bude že, obec ušetrí náklady na 
energie, starosta dal na zváženie poslancom, či sa týmto  budú zaoberať v budúcnosti.  
Informácia tvorí písomnú prílohu č. 9 tejto zápisnice. 
Diskusia: 

- p.p. Petrovičová – nech sa k tomu vyjadrí kontrolór, je v tom odborník, 

- HK – ide o úsporu na distribučných  prenosoch, obec by nemala robiť rozhodnutie na 
priamo, bolo by potrebné v prvom rade posúdiť všetky odberné miesta, 
- p.p. Holkovič – navrhuje dať si urobiť audit a na základe výstupu sa tým zaoberať, 
- starosta požiadal kontrolóra o typ na audit, starosta osloví priamo distribučnú spoločnosť, 
aby urobili na odberné miesta analýzu. 
 

b) Informácia Žiadosť o umiestnenie boxov Packeta  

Starosta materiál poslal už poslancom, podobný návrh už prišiel v minulosti, navrhli miesto 

pri Lesnom závode a v SNV pri pohostinstve Pod gaštanom. Packeta podala na obec žiada na 

základe požiadaviek občanov, ide o 24-hodinovú službu, Packeta boxy postaví, obec nebude 

mať za to financie ,nebude to v rámci prenájmu,  ide len o službu občanom, boxy sú napájané  
zo solárneho panela, dajú sa v prípade potreby aj premiestniť, 
- p.p. Holkovič -  súhlasí, len požaduje, aby si Packeta vybudovali aj podloženie, 
- p.p. Petrovičová – či je navrhované  1,00 € za prenájom v súlade so zásadami hospodárenia, 
- starosta – dal si vyjadrenie k vybudovaniu boxov, ktoré sú už  aj v niektorých obciach  

poslať aj zo ZMOS, ide o osobitný zreteľ- služba pre občanov, 
- p.p. Lančarič – je proti všetkým „búdam“ v obci,  

- p.p. Repa – je to z praktického hľadiska pre občanov výhodné, môžu poslanci ešte 

prehodnotiť umiestenie, zároveň skonštatoval, že mali tieto materiály poslanci  už mesiac 
k dispozícii a mohli navrhnúť sumu, ale nikto neposlal žiadny iný návrh,  
- p.p. Hormík – súhlasí s umiestnením, ale prenájom minimálne za 100,00€ ročne 

- p.p Petrovičová – navrhla, aby sa to prerokovalo najskôr na pracovnom zasadnutí OZ, 
- p.p Repa – súhlasí s návrhom poslankyne Petrovičovej, ale žiada , aby sa  poslanci   
pracovného zúčastnili.   
 

c) Informácia o žiadosti Zmrzlina NEZIRI  

Pani Paulína Neziri si podala žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, ktorý sa 

nachádza pod zmrzlinovým stánkom, a to časti parcely reg. E 510/1. Záujemkyňa o kúpu 
pozemku navrhuje kúpnu cenu 100 € za 1 m², pričom požaduje, aby sa jej predmetný 
pozemok, resp. jeho časť, predala z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pričom podľa 
záujemkyne o kúpu osobitný zreteľ spočíva v skutočnosti, že prevádzka jadranskej zmrzliny 
Neziri je veľkým prínosom pre obec a prispieva k rozvoju turizmu v tomto regióne. 
Táto žiadosť bude predložená stavebnej komisii. Následne o nej budú rozhodovať poslanci. 

 

Po tomto bode zasadnutia ukončil svoju účasť p.p. Mráz – z rodinných dôvodov 

 

d/ Infocentrum 
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Na žiadosť poslanca p. Holkoviča bol do programu zaradený aj bod Infocentrum – zrušenie 
stánku Infocentra pri OcÚ.  
Diskusia: 

- kontrolór obce upozornil poslancov, že na XXV. VZ OZ bolo ukončenie nájmu pre 
Infocentrum schválené. Navrhol poslancom, aby najskôr hlasovali o zrušení Uznesenia 
XXV/21/e  zo dňa 28.6.2022. 
 

Bod XXVI/16/d/a 

Starosta dal hlasovať o zrušení Uznesenia č. XXV/21/e. 
 

Uznesenie  XXVI/16/d/a 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:       7   
- za:                   7 

- proti:              0 

- zdržal sa:       0 

Uznesenie XXVI/16/d/a 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice schválilo zrušenie Uznesenia XXV/21/e  z  XXV. 

zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2022. 
 

Bod XXVI/16/D/b 

 

Starosta navrhol, aby poslanci schválili nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie  XXVI/16/D/b 

 

Obecné zastupiteľstvo obce: 
A/ schvaľuje ukončenie Zmluvy Infocentrum o nájme k 31.12.2022 

B/ poveruje starostu obce k doručeniu výpovednej zmluvy najneskôr do 30.9.2022. 

Starosta dal hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 
- prítomní:       6   
- za:                   6 

- proti:              0 

- zdržal sa:       0 

Uznesenie XXVI/16/d/b 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice 

A/ schvaľuje ukončenie Zmluvy Infocentrum o nájme k 31.12.2022 

B/ poveruje starostu obce k doručeniu výpovednej zmluvy najneskôr do 30.9.2022. 
 

Ďalšia diskusia poslancov k bodu Rôzne: 

- kontrolór – skonštatoval, že sa presvedčil , že zápisnice nikto nečíta a ani nikto z poslancom 

nečíta ani zaslané podklady, žiadal vysvetlenie, prečo  nie je zaúčtované vyúčtovanie akcie 
„Cesta rozprávkovým lesom“ z júna 2022, nedodržiavajú sa tým predpisy, požiada kultúrnu 
komisiu, aby predložila vyúčtovanie tejto akcie, 
- p.p. Petrovičová – skonštatovala, že sa týmto porušuje zákon o rozpočtových pravidlách, 
ktorý  ukladá, vyúčtovať tieto akcie bezodkladne, informovala sa, kedy je ukončenie 
kanalizácie v ZŠ a žiada obec, aby zabezpečila úpravu terénu po jej dokončení, 
- starosta -  preverí, prečo nebolo zaúčtované vyúčtovanie akcie v termíne, prostriedky sú 
v súčasnosti vložené do pokladne obce, podľa dostupných informácií, čakajú v súvislosti 
s dobudovaním kanalizácie v základnej škole už len na technológiu, 
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- riaditeľka – má informáciu, že bude nasledujúci deň dokončené, chcela zároveň vedieťako 

bude dokončená celková úprava a kým, či to je v zmluve, starosta – áno je úprava terénu je  
uvedená v zmluve. 

Starosta ukončil bod rôzne a otvoril diskusiu. 

 

Bod 17 

Diskusia 

- p. Simona Krištofíková v zastúpení Jozefa Krištofíka /otec/ - ide o žiadosť o odkúpenie 

pozemku, jednalo o 10 parciel, ktoré boli nevysporiadané,  medzi tým je v strede obecný 
pozemok, ktorý neprinesie nikomu úžitok, ide len o vysporiadanie pozemku, bola po 

odkúpení od ostatných účastníkov zaslaná obci ďalšia žiadosť, podmienky, ktoré žiadala obec 
boli splnené, ale  odpoveď na druhú žiadosť nebola doteraz zaslaná,  
- starosta – vyjadril sa p. Krištofíkovi telefonicky aj osobne, že kým sa nezmenia zásady 
hospodárenia poslancami, pozemky poslanci nebudú predávať 

- p.p Repa – podmienky boli zo strany záujemcu splnené, len poslanci nesúhlasili s cenou 

pozemkov, zatiaľ sa poslanci na novej cene nedohodli ani na jeho návrh, aby sa poslanci 
dohodli na novej cene, 

- p.p. Holkovič – podľa jeho názoru sa to nebude už dať prerokovať, zostane to na novom 
zastupiteľstve , 
- p.p. Petrovičová – musí sa prepracovať celý dokument Zásady hospodárenia, to je rozsiahly 
dokument, 

 - HK – bolo to riešené na stavebnej komisii, chcel by vidieť posledné tri zápisy z komisie, - 

p.p. Repa – prisľúbil, že zajtra im zápisy pošle, hoci nemá všetky materiály od Ing. 
Zamborského, zapisovateľa stavebnej komisie,  
- p.p. Petrovičová – citovala  Zákon č. 365 – povinnosti poslancov  

- p. Anna Kováčová – skonštatovala, že čaká od poslancov, že prídu s konkrétnymi návrhmi, 
ako je možné, že sa nezúčastňujú poslanci pracovného zasadnutia, nevidí žiadnu snahu 

o spolupráci poslancov so starostom na dianí v obci,  ocenila odstraňovanie búdok, či už to je 
infocentrum alebo zmrzlina, apelovala, aby neschválili predaj pozemku pod zmrzlinovým 
stánkom, 
- p.p. Repa – predseda stavebnej komisie, stavebná komisia sa nebude zaoberať len 
stavbárskymi vecami, nie cenou pozemkov, tie navrhujú poslanci a schvaľujú ich, nikoho 
z poslancov nechcel obviňovať, 
- p. Rastislav Novák – prečo nedáva starosta termín zasadnutia aj na facebook, nielen na 
obecnú stránku, je toho názoru, že tam chodí viacej občanov, informoval sa čo sa má 
premerať v súvislosti s prenájmom verejného priestranstva na základe žiadosti niektorých 
prenajímateľov na minulom VZ OZ, on o nič nežiadal,  
- starosta – nie je povinnosťou zverejniť , môže to tam ale aj zverejniť, na žiadosť HK chcel, 
aby sa prehodnocovali všetky zmluvy, bude sa to riešiť postupne 

- p. Hornáček Marián – chcel by vedieť na budúcej schôdze, s čím poslanci pomohli 

starostovi a čo urobil starosta za svoje volebné obdobie, nakoľko 90% ich kandiduje znova, 
občania chcú vedieť čo vlastne pre obec urobili, v čom išli v ústrety a v čom boli nápomocní.  
 

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 
                             RO – rozpočtové opatrenie                              
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                               CIZS - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti                                

                               ZŠ s MŠ – Základná škola s materskou školou  
                               SMŠ – súkromná Materská škôlka 

                               VOS – Verejná obchodná súťaž 

                               VZ OZ – verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva  

 Písomné prílohy:  
1. Analýza HK – energie v CIZS 

2. Rozpočtové opatrenie č. 1 

3. Rozpočtové opatrenie č. 2 

4. Rozpočtové opatrenie č. 3 

5. Rozpočtové opatrenie č. 4 

6. Rozpočtové opatrenie č. 5 

7. Rozpočtové opatrenie č. 6 

8. Rozpočtové opatrenie č. 7 

9. Informácia Analýza distribučných dát a optimalizácia nákladov na el. energiu  
 

 

 

                                                                                                                    Anton Chrvala,v.r. 

                                                                                                                     starosta obce  

V Smoleniciach, 29.9.2022 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Radko Mráz 

Zvukový záznam vyhotovil p. Anton Chrvala.          


