
 

 
Zápisnica 

z II.  verejného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice 

konanej dňa 15. decembra 2022 v Kultúrnom dome v Smoleniciach 

                             

              

 

Prítomní:  starostka obce, 10 poslancov OZ, Ing. Branislav Lengyel – kontrolór obce 

Ospravedlnený: Ing. Peter Janiga – zúčastnil sa od hlasovania za Uznesenie 2/2022/1b.    

Zasadnutie viedla starostka obce Ing. Svetlana Petrovičová.          
 

 

Bod 1 

Starostka otvorila zasadnutie a prečítala navrhovaný program 

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
2. Aktuálne informácie   
3. Voľba členov do komisií pri OZ z radov odbornej verejnosti 

4. Návrh na odmenu HK 

5. Návrh na úpravu rozpočtu 2022 a rozpočtové opatrenia 2022 

6. Návrh VZN č.92/2022  – o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy 

dieťaťa v MŠ, žiaka v ŠKD a potenciálneho stravníka 

7. Návrh VZN č. 91/2022 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov v MŠ, ŠKD, ŠJ 

8. Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 

9. Návrh plánu kontrol HK na 1. polrok 2023  
10. Rôzne 

11. Verejnosť 

 Záver  
 

Po dohode s kontrolórom obce navrhla starostka stiahnuť z návrhu programu rokovania bod č. 
4 – Návrh na odmenu HK. 
Poslanci hlasovali za stiahnutie bodu č. 4. 
Výsledky hlasovania: 

- všetci poslanci:                                                       11 

- prítomní:                                                                 10  

- za stiahnutie  bodu č. 4 – Návrh na odmenu HK:   10 

 je niekto proti:                      0 

- zdržal sa niekto hlasovania:                                   0 

Uznesenie 2/2022/1a    

Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo stiahnutie bodu č. 4 z programu II. 

zasadnutia OZ. 

Ing. Janiga sa zapojil do rokovania od bodu – Uznesenie 2/2022/1b.    

 

Starostka následne dala hlasovať o upravenom programe rokovania OZ. 

- všetci poslanci:                                                       11 

- prítomní:                                                                 11  

- za:                                                                            11 

- proti:                      0 

- zdržal sa:                                                                  0 

 

Uznesenie 2/2022/1b    
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Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Upravený program II. verejného zasadnutia 
OZ. 

 

Bod 2 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starostka požiadala overovateľov zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva, konaného 
dňa 28.11.2022 (pána Petra Janigu a pána Tibora Lančariča), aby informovali o overení 
zápisnice z I. ustanovujúceho verejného zasadnutia OZ. 
 

 

1. Určila z II. rokovania OZ overením zápisnice poslancov pána Rastislava Nováka 
a pani Dašu Lančaričovú, 

2. poverila písaním zápisnice pracovníčku obecného úradu pani Alenu Hirnerovú, 

3. prečítala návrh na uznesenie pre voľbu členov do volebnej a návrhovej komisie. 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní schvaľuje :  
A. volebnú komisiu v zložení : 

p. Mária Uhlíková, p. Rastislav Matiašovič, p. Ondrej Repa 

B. Návrhovú komisiu v zložení 
p. Adriana Galbová, p. Magdaléna Hlavatá, p. Peter Janiga 

 

Výsledky hlasovania: 

- všetci poslanci:                                                        11 

- prítomní:                                                                 11  

- za:                                                                            11   

- je niekto proti:                      0 

- zdržal sa niekto hlasovania:                                   0 

Uznesenie 2/2022/2    

Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Uznesenie 2/2022/2. 

 

 

Bod 2 

Aktuálne informácie 

 

Starostka informovala  o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ. 
Zápisnica, prílohy k zápisnici, uznesenia z I. ustanovujúceho zasadnutia boli zverejnené na 
úradnej tabuli obce Smolenice a všetky uvedené dokumenty vrátane zvukového záznamu boli 

zverejnené aj na webovej stránke obce; schválené rozpočtové opatrenia boli zrealizované v IT 

systéme obce. 
 

Informácia o činnosti obecného úradu: 
1. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti: 

a. 12.12.2022 sa zamestnanci obce  zúčastnili stretnutia so zástupcami 
Ministerstva zdravotníctva SR, kde bol prekonzultovaný aktuálny stav 
projektu. Obec mala povinnosť do 13.12.2022 (rok od ukončenia projektu)  
obsadiť 12 pracovných pozícií zdravotníckymi pracovníkmi. Aktuálne je 
v stredisku plne obsadených 5 ambulancií, teda 10 pracovníkov. Zároveň sa 
obec zaviazala uviesť do prevádzky lekáreň a denný stacionár. Nesplnenie 
týchto povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o NFP je dôvodom na udelenie 
korekcie z poskytnutého NFP. Aby tomu obec zabránila, požiadala o posun 

termínu splnenia vyššie uvedených záväzkov do septembra 2023.  
Kroky k zabráneniu udelenia korekcie:  
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b. 17.12.2022 dôjde k odstávke rozvodov vykurovania a vody z dôvodu potreby 
identifikácie jednotlivých vetiev, aby bolo možné osadiť merače vody a plynu 

do jednotlivých miestností a následne budeme môcť pristúpiť k príprave 
nájomných zmlúv s jednotlivými lekármi. Aktuálne je na kúrenie a vodu jeden 

merač na celú budovu a identifikácia spotreby nie je možná.  
c. Aktuálne je v procese spracovania znalecký posudok na cenu prenájmu.  
d. Dňa 6.12.2022 bola zrušená verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov 

lekárne. Súťaž bude opakovane vyhlásená po odstránení všetkých prekážok 
a tak, aby bola v súlade s platným predpismi, predpokladá sa koniec januára 
2023 

 

2. Vodozádržné opatrenia 

a. 12.12.2022 bola zaslaná dokumentácia k vypracovaniu Zmluvy o poskytnutí 
NFP 

b. Aktuálne prebieha prieskum trhu na spracovanie verejného obstarávania na 
stavebné práce, ktoré bude realizované v januári 2023.  

 

 

3. Kotolňa k KD Smolenice 

a. Z dôvodu opakovaného výpadku kotlov bol oslovený revízny technik so 
žiadosťou o vykonanie odbornej prehliadky. Technik identifikoval nasledovné 
nedostatky:  

i. Priestor nespĺňa z dôvodu zmenšenia kotolne podmienky prevádzky. 
Riešením je rekonštrukcia technológie kotolne – T plnenia: po 

ukončení vykurovacej sezóny 

ii. Poveriť obsluhou kotolne osobu s predpísanými dokladmi – kuričský 
preukaz – T plnenia: ihneď  

iii. Zabezpečiť výkon predpísaných odborných prehliadok a skúšok 
technických zariadení – T plnenia: trvalý 

iv. Doplniť kotolňu výbavou pre zaistenie bezpečnosti prevádzky – T 

plnenia: ihneď  
 

Vyjadrenie o ďalšej prevádzke: 
V priebehu odbornej prehliadky boli zistené závady, ktoré by ohrozovali 
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky. Kotolňu možno prevádzkovať do konca 
vykurovacej sezóny so zvýšenou kontrolou prevádzky, po ukončení 
vykurovacej sezóny zabezpečiť rekonštrukciu technológie kotolne.  
V prípade neodstránenia zistení nebude kotolňa v prevádzke.  

b. Dňa 14.12.2022 bol vykonaný servis, resp. kalibrácia čidiel v kotolni na 

detekciu úniku CO2 

4. Došlo k zriadeniu nového facebookového konta obce. Web stránka obce je pravidelne 

aktualizovaná pre dosiahnutie informovanosti obyvateľov.  
5. TAVOS:  

a. Za účasti p. poslankyne Uhlíkovej sme absolvovali stretnutie so zástupcami 
TAVOSu, kde  riešili dve problematické oblasti: 

i. Zásobovanie pitnou vodou = Voda z vrtu, ktorý je na ceste do Bíňoviec, 
bola vyhodnotená ako závadná, preto nie je možné jej využitie. Evidujú 
únik vody, preto sa v rámci montoringu pozrie kanalizácia pri škole – 

do kanalizácie vtekajú čisté vody; takisto sa plánuje monitoring 
dronom; aj tieto úniky, mali by prispieť k zlepšeniu vodnej bilancie cez 
leto. Je rozpracované ďalšie riešenie. 

ii. Neskolaudovaná kanalizácia v časti od ZŠ cez spodné ulice až po 
prečerpávačku s napojením starej obecnej kanalizácie. Dohodli sme 
postup: monitoring obecnej kanalizácie na Lesnej, Žiadosť o dotáciu na 
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dostavanie vetvy od Včelco s napojením na spodnú prečerpávačku. 
Nutné doriešiť PD, napojenie obyvateľov. 

6. Aktuálne prebieha:  
a. kontrola hardvérového a softvérového vybavenia úradu, licencií a 

kybernetickej bezpečnosti, riešenie serverovne a zálohovanie dát.  
b. kontrola dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov.   
c. Bezpečnostný audit prístupov a zabezpečenia kamerového systému.  
d. Príprava Vianočných trhov s účasťou s organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce a podnikateľskou obcou.  
e. Zapojenie obce do celoslovenskej akcie „Vianoce v krabici“. Spolupráca 

s miestnymi podnikateľmi a ZŠ s MŠ Smolenice. Príprava „krabíc“ 
a zabezpečenie ich distribúcie. 
Poďakovala všetkým, ktorí prispeli. 

f. Propagácia podujatí v obci – spracovanie informačných plagátov.  

g. Zimná údržba je zabezpečovaná pracovníkmi OÚ, pri kalamite je zabezpečená 
hotovosť a odhŕňanie snehu PD Smolenice  

7. Obec zabezpečila mikulášsky program pre deti v KD Smolenice.  

 
 

Bod 3 

Voľba členov do komisií pri OZ z radov odbornej verejnosti 

V zmysle čl. 3 schváleného Štatútu komisií sa volia predsedovia, podpredsedovia a členovia 
z radov poslancov spravidla na prvom ustanovujúcom zasadnutí OZ. Voľba členov komisií z 
radov odbornej verejnosti sa uskutoční spravidla na zasadnutí OZ, ktoré nasleduje po 

ustanovujúcom zasadnutí OZ.  
Kandidátov na členov komisií z radov odbornej verejnosti predkladá zvolený predseda 
príslušnej komisie. Predseda komisie spracuje návrh kandidátov na základe návrhov 
poslancov (obligatórne) alebo prejaveného záujmu odbornej verejnosti (fakultatívne). 
Predseda komisie predstaví poslancom na rokovaní OZ kandidátov s dôrazom na ich 
odbornosť a doterajšiu prax v príslušnej oblasti, ktorá zodpovedá činnosti komisie OZ. 
Starostka prečítala návrh uznesenia. 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 3 Štatútu komisií obecného 
zastupiteľstva obce Smolenice schvaľuje:  
 

1. Za členov Komisie ekonomickej a majetkovej  
1. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Ing., Mgr Júliu Rakovskú, PhD.  
2. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Mgr. Viktora Štrbku 

3. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Ing. Michala Knapa 

4. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Jakuba Hovorku 

 

2. Za členov Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného 
plánovania 

1. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Ing. Ľuboša Rybu 

2. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Martina Bednárovského 

3. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Ing. arch. Moniku Magulovú 
Gombárovú 

4. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Ing. Pavla Slobodu 

5. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Ľuboša Šimu 

6. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Jozefa Štrbku 
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3. Za členov Komisie životného prostredia 

1. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Mgr. Miroslavu Smutnú 

2. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Ing. Vladimíra Piskúňa 

3. člena komisie z radov odbornej verejnosti: RNDr. Jozefa Kočana 

4. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Ing. Ireneja Denkócyho 

 

 

4. Za členov Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu 

1. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Mgr. Martina Panáka 

2. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Luciu Lančaričovú 

3. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Petra Zvonára 

4. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Radoslava Januríka 

5. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Luciu Štibranú 

6. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Pavla Hájička 

7.  

5. Za členov Komisie sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva 

1. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Mgr. Ivanu Janáčkovú 

2. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Ing. Evu Hájičkovú 

3. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Gabrielu Fančovičovú 

4. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Mgr. Andreja Lančariča 

5. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Mgr. Františka Birošíka 

 

6. Za členov Komisie verejného poriadku, podnikania a regionálneho rozvoja  
1. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Daniela Mitasa 

2. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Veroniku Dachovú 

3. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Jakuba Kumančíka 

4. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Mgr. Pavla Kudláča 

5. člena komisie z radov odbornej verejnosti: Matúša Petranského 

 

Predsedovia komisií predstavili jednotlivých členov svojich komisií. 
Starostka dala hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 

- všetci poslanci:                                                        11 

- prítomní:                                                                 11  

- za:                                                                            11   

- je niekto proti:                      0 

- zdržal sa niekto hlasovania:                                   0 

Uznesenie 2/2022/3    

Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Uznesenie 2/2022/3. 

 

 

Bod 4 

- stiahnutý z rokovania 

 

 

Bod 5 

Návrh na úpravu rozpočtu 2022 a rozpočtové opatrenia 2022 

RO 18/2022 -  touto úpravou rozpočtu sa vyradili z rozpočtu na rok 2022 investičné akcie, 
ktoré boli finančne kryté z prostriedkov rezervného fondu a zároveň v roku 2022 neprišlo 
k ich samotnej realizácii a ani nie sú podpísané zmluvy na realizáciu týchto stavebných diel. 
Táto úprava zabezpečí, že prostriedky rezervného fondu, ktoré sa v roku 2022 nepoužijú, 
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budú k dispozícii na krytie iných /alebo aj tých istých akcií v roku 2023 už od 1.1.2023 (za 
predpokladu, že Obecné zastupiteľstvo schváli rozpočet na rok 2023). Pokiaľ túto úpravu OZ 
neschváli, nepoužité prostriedky z roku 2022 budú k dispozícii až po schválení záverečného 
účtu obce Smolenice, čo je zvyčajne až v júni nasledujúceho roka. 

RO 19/2022 -  na základe reálne dosiahnutých príjmov na uvedených položkách t.j. 
zvyšujeme aj rozpočtované príjmy o tieto čiastky: 

223001 7 7 41 Hrobové miesta (príjem za prenájom) 2 000,00 € 

221004 3 0 41 stavebné poplatky 1 460,00 € 

212003 5 0 41 Prenájom Zámok 760,00 € 

133001 0 0 41 Daň za psa 220,00 € 

223001 6 2 41 Vstupné múzeum 1 140,00 € 

 

Zvýšenie bežných príjmov je v sume 5.580 € spolu. Na druhej strane, takisto na základe 
reálne vyúčtovaných tovarov/služieb alebo na základe cenových ponúk na služby/tovary, 
ktoré potrebujeme obstarať navrhujeme zvýšiť bežné výdavky v celkovej sume o 5.580€. 
Štruktúra úpravy výdavkov zahŕňa aj zníženie výdavkov na položkách ekonomickej 

klasifikácie, ktoré do konca roka 2022 už nebudú použité a slúžia na pokrytie zvýšenia iných 
bežných výdavkov. 

  

637014 0 0 41 Stravovanie zamestnanci kancelárie 1 823,00 € 

637005 2 0 41 Právne služby (vrátane GDPR, KYBER) 3 000,00 € 

632001 0 1 41 Energie - plyn KD Smolenice 3 500,00 € 

632001 0 0 41 Energie - verejné osvetlenie obce 4 500,00 € 

637027 1 0 41 
Odmeny zamestnancov mimo pracovného 
pomeru (robotníci) -5 000,00 € 

633006 0 0 41 Dopravné značenia v obci -8 000,00 € 

633006 2 0 41 Smerové značenie ulíc obce -12 000,00 € 

633006 1 0 41 Zdravotné stredisko-Všeobecný materiál 500,00 € 

637004     41 Zdravotné stredisko-Všeobecné služby 1 000,00 € 

637005     41 Zdravotné stredisko-špeciálne služby  500,00 € 

637004 0 0 41 Odpady- všeobecné služby 18 000,00 € 

637004 1 0 41 požičovné kino -743,00 € 

633009 0 0 41 Smolenické noviny -1 500,00 € 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní:  
SCHVAĽUJE 

1) Úpravu rozpočtu RO 18/2022, v ktorej sa znižujú tieto výdavky kapitálového 
rozpočtu: 

Rek.plochy pred domom smútku Smolenice -15 000,00 € 

Projekt. dokum. Zberný dvor -5 000,00 € 
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Projekt. dokum. ulice Na lúkach (siete-voda, plyn, osv....) -15 000,00 € 

Nový asfalt Jahodnícka ulica -39 000,00 € 

Projekt. dokum. parkoviská pri kostole v Smoleniciach -20 000,00 € 

ZŠ s MŠ rekonštrukcia strešnej krytiny škola -20 000,00 € 

Múzeum oprava strechy -30 000,00 € 

Rek.a budovanie osvetlenia (Železničná ul, Na lúkach) -12 000,00 € 

Projekt. dokum. likvidácia budovy zdrav.stredisko -5 000,00 € 

Likvidácia budovy zdrav.stredisko -15 000,00 € 

V celkovom vyjadrení o sumu 176.000€, zároveň sa znižujú príjmové finančné 
operácie o rovnakú sumu t.j. o 176.000€.  

2) Zníženie zapojenia prostriedkov rezervného fondu vo výške 176.000€ do rozpočtu 
obce na rok 2022. 

3) Úpravu rozpočtu č. RO 19/2022, v ktorej sa zvyšujú bežné príjmy rozpočtu o sumu 

5.580€ a bežné výdavky rozpočtu sa zvyšujú o 5.580€.  
 

Výsledky hlasovania: 

- všetci poslanci:                                                        11 

- prítomní:                                                                 11  

- za:                                                                            11   

- je niekto proti:                      0 

- zdržal sa niekto hlasovania:                                   0 

Uznesenie 2/2022/4    

Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Uznesenie 2/2022/4. 

 

 

Bod 6 

Návrh VZN č.92/2022  – o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy 

dieťaťa v MŠ, žiaka v ŠKD a potenciálneho stravníka 

Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: obec určí 
všeobecne záväzným nariadením pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské 
školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: 

1) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, 
materských škôl a školských zariadení, 

2) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké 

školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa 
osobitného predpisu, 

3) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 

zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka 
alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo 

4) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 
 

V zmysle uvedeného § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, je obec povinná vo všeobecne záväznom nariadení určiť podrobnosti 
financovania MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice. 
Doposiaľ platné VZN č. 87/2022, ktorým sa určujú podrobnosti financovania 

základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Smolenice, navrhla starostka z dôvodu zmeny financovania s účinnosťou od 
1. januára 2023 nahradiť novým – predkladaným VZN. 
Obsah tohto nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
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Prijatie uvedeného nariadenia je zohľadnené v návrhu rozpočtu obce Smolenice na rok 2023.  
Návrh VZN č. 92/2022 bol v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 30.11.2022- t.j. v lehote 15 dní pred 
schvaľovaním. V zákonom stanovenej lehote 10 dní neboli doručené žiadne pripomienky 
k tomuto návrhu VZN. 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní schvaľuje :  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 92/2022 o určení výšky finančného príspevku na prevádzku 
a mzdy dieťaťa v MŠ, žiaka v ŠKD a potenciálneho stravníka, ktorým sa určujú podrobnosti 

financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Smolenice. 

Starostka dala hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 

- všetci poslanci:                                                        11 

- prítomní:                                                                 11  

- za:                                                                            11   

- je niekto proti:                      0 

- zdržal sa niekto hlasovania:                                   0 

Uznesenie 2/2022/5    

Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Uznesenie 2/2022/5. 

 

Bod 7 

Návrh VZN č. 91/2022 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov v MŠ, ŠKD, ŠJ 

1. Legislatívny rámec 

A. V súlade s §28 ods.3 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v 
materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu; v § 28 ods. 5 výšku úhrady mesačného 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej 
obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením; tento príspevok sa určuje jednotnou 
sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 
desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.  
B. V zmysle § 140 ods. 9 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní školská jedáleň 

poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 
nadväznosti na odporúčané výživové dávky. V súlade s §140 ods. 10 výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 
školskej jedálni určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. V § 140 ods. 11 je 
uvedené, kto príspevok neuhrádza. Podľa § 140 ods. 12 podmienky zníženia, zvýšenia alebo 
odpustenia tohto príspevku určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 
  

2. Navrhované zmeny 

A. MŠ – návrhom VZN č. 91/2022 sa mení čl.2 ods. A) určenie výšky príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bod. 1) Na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa mesačne sumou 15,00 € na jedno dieťa. Pôvodná výška úhrady bola 
stanovená na 12€ mesačne na jedno dieťa. 

B. ŠJ - Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je 
okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych 
lístkov, dodržiavania materiálno-spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. 
Uvedené zmocnenie vyplýva pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 
len MŠVVaŠ) nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie 
v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského 

stravovania pripravuje, MŠVVaŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza 
rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) 
všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. 
MŠVVaŠ SR zverejnilo nové finančné pásma na nákup potravín. Nové finančné pásma 
určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov budú platné od 01.01.2023. 
Vzhľadom k výške cenových relácií v dodávkach potravinových komodít pre obec Smolenice 

bolo navrhnuté prijať 2. finančné pásmo, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 
nasledovnú zmenu: 
 

 

  
platné VZN č. 

86/2021 

návrh VZN č. 
91/2022 

Stravník 
Náklady na nákup 

potravín/deň 

Náklady na 
nákup potravín 

/deň 

MŠ denná dieťa MŠ 1,54 € 1,90 € 

MŠ poldenná dieťa MŠ 1,28 € 1,55 € 

ZŠ žiak 1. Stupňa 1,21 € 1,50 € 

ZŠ žiak 2. Stupňa 1,30 € 1,70 € 

Zamestnanec ZŠ s MŠ 1,41 € 2,20 € 

Doposiaľ platné VZN č. 76/2019 o určení A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov v materskej škole, B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou školského klubu detí, C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice, v znení všeobecne záväzného nariadenia Obce 
Smolenice č.83/2020 a v znení všeobecne záväzného nariadenia Obce Smolenice č. 86/2021, 

navrhla starostka z dôvodu zmeny finančných pásiem na nákup potravín s účinnosťou od 1. 
januára 2023 nahradiť novým – predkladaným VZN. 
Obsah tohto nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
Prijatie uvedeného nariadenia je zohľadnené v návrhu rozpočtu Obce Smolenice na rok 2023.  
Návrh VZN č. 91/2022 bol v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 30.11.2022- t.j. v lehote 15 dní pred 
schvaľovaním. V zákonom stanovenej lehote 10 dní neboli doručené žiadne pripomienky 
k tomuto návrhu VZN. 
Starostka prečítala návrh. 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní schvaľuje :  

Všeobecne záväzné nariadenie č.91/2022 o určení výšky A) výšky mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, C) výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice. 

Je to na návrh riaditeľky ZŠ, bolo konzultované aj s vedúcou školskej jedálne. 
Starostka dala hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 
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- všetci poslanci:                                                        11 

- prítomní:                                                                 11  

- za:                                                                            11   

- je niekto proti:                      0 

- zdržal sa niekto hlasovania:                                   0 

Uznesenie 2/2022/6    

Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Uznesenie 2/2022/6. 
 

Bod 8 

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 

Ing. Lengyel, kontrolór obce prečítal Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 
2023 – 2025. 

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce 
30.11.2022, t.j. 15 dní pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve. Počas tohto obdobia neboli 
doručené žiadne pripomienky zo strany verejnosti ani poslancov. Na základe opätovnej 
kontroly si ako predkladateľka tohto materiálu dovolím navrhnúť tieto zmeny: 

1) súčtovou chybou v programe 1 sa nepripočítalo 1.000€ vo výdavkoch /  vplyv na 

výdavky 

2) výpočet finančných prostriedkov pre SMŠ Lienku vychádzal z júnovej prognózy; 
avšak už bola na výpočet mala byť použitá septembrová prognóza, v ktorej bol 

koeficient vyšší o 0,69€ na prepočítaného žiaka, čo v celkovom prepočte znamená, že 
v rozpočte bolo o cca 280 € menej // nemohli by sme uzatvoriť zmluvu kvôli finančnej 
kontrole. Pričom zmluva o poskytnutí finančného príspevku musí byť podpísaná do 
31.12.2022 

3) vodozádržné opatrenia - rozpočtované v centoch - rozpočtuje sa v celých € 

                                         - spoluúčať nebola zaradená v príjmových finančných 
operáciách (musí byť je to kryté z rezervného fondu) -vplyv na celkové hospodárenie. 
4) materiál v úvode str.4 obsahuje investície - ktoré neboli nižšie vo výdajovej časti -
disproporcia odstránená 

5) nájomné byty + fond opráv: zaradený cez príjmové finančné operácie správne- ale 

výdavky s príslušným kódom zdroja neboli rozpočtované: vyriešené bez zmeny 
celkového objemu FP. 

Úpravy boli prezentované poslancom na tabuli v tabuľkovej forme. 
Starostka prečítala návrh. 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní:  
1) Berie na vedomie stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2023-2025 

2) schvaľuje prebytkový rozpočet obce Smolenice na r. 2023 vo výške príjmov 3 844 

417 € a výdavkov 3 732 819 €, t.j. s výškou prebytku 111 598 €, z toho: bežný 
rozpočet : prebytkový vo výške príjmov 3 342 661 € a výdavkov 3 193 594 €, 
kapitálový rozpočet: schodkový vo výške príjmov 466 664 € a výdavkov 506 225 €, 
finančné operácie: príjmové vo výške 35 092 € a výdavkové vo výške 33 000 €  

3) schvaľuje v rámci rozpočtu na rok 2023 zaradenie prostriedkov Rezervného fondu 
obce vo výške 24 562 € na realizáciu kapitálových výdavkov – spoluúčasť k projektu 

vodozádržné opatrenia. 
4) Schvaľuje v rámci rozpočtu na rok 2023 zaradenie fondu opráv nájomných bytov z 

minulých období vo výške 10 531 € a ich použitie na štandardnú údržbu nájomných 
bytov. 

5) berie na vedomie rozpočet obce na r. 2024 a 2025 nasledovne: rozpočet na rok 2024 

prebytkový vo výške príjmov 3 417 204 € a výdavkov 3 310 377 € rozpočet na rok 
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2025 prebytkový vo výške príjmov 3 626 184 € a výdavkov 3 377 227 €. Rozpočet na 
r. 2024 a 2025, ktorý je súčasťou viacročného rozpočtu obce, nie je záväzný. 

  Starostka dala hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 

- všetci poslanci:                                                        11 

- prítomní:                                                                 11  

- za:                                                                            11   

- je niekto proti:                      0 

Uznesenie 2/2022/7    

Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Uznesenie 2/2022/7. 

 

    
Bod 9  

Návrh plánu kontrol HK na 1. polrok 2023  
Starostka obce dala slovo hlavnému kontrolórovi obce. 

Ing. Lengyel, kontrolór obce prečítal Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
I.polrok 2023. 

 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice v súlade s §11 ods. 4 a §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
I. schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

II. poveruje 

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 
 

Starostka dala hlasovať. 
Výsledky hlasovania: 

- všetci poslanci:                                                        11 

- prítomní:                                                                 11  

- za:                                                                            11   

- je niekto proti:                      0 

- zdržal sa niekto hlasovania:                                   0 

Uznesenie 2/2022/8    

Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Uznesenie 2/2022/8. 

 

Bod 10 

Rôzne 

Starostka oboznámila prítomných o aktuálnej činnosti obecného úradu. 
1. Informácia o vykonaných RO v kompetencii starostu obce 

V súlade s VZN č. 77/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce § 7 
Kompetencie starostu vykonávať zmeny rozpočtu informujem obecné zastupiteľstvo 
o vykonaných rozpočtových opatreniach: 

a. Presun - 3.000€ zo všeobecného materiálu Covid na + 3.000 IT Služby 

b. Presun  -300 € z Rekonštrukcia strešnej krytiny ZŠ (kód zdroja 41) → 300€ na 

kamerový systém - dofinancovanie inštalácie kamier v Neštichu. 
2. Infotours – odvolanie – dňa 15.11.2022 bolo na OÚ Smolenice doručené odvolanie 

proti uzneseniu z 26. Zastupiteľstva zo dňa 29.9.2022 v ktorom ukončujeme nájom 
s nájomcom Cestovnou agentúrou Infotours- Zlatica Barbušiaková. Pani Barbušiaková 
nesúhlasí s ukončením nájomnej zmluvy a žiada zastupiteľstvo o zrušenie uznesenia 
XXVI/16/D/b a následné prepracovanie nájomnej zmluvy k spokojnosti oboch strán. 
Zásielka adresovaná majiteľke s ukončením nájmu nebola adresátkou v odbernej 

lehote prevzatá a bola vrátená na OU Smolenice 25.10.2022. Napriek neprevzatiu 
zásielky sa považuje za doručenú a následne začala plynúť výpovedná lehota, ktorá 
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uplynie k 31.1.2023. Starostka informovala poslancov, že pokiaľ by chceli, môžu 
podať návrh na zrušenie uznesenia na ďalšom verejnom zasadnutí. 

3. Komunálny odpad – aktuálne zmeny 2023 

Starostka požiadala pracovníčku obecného úradu p. Hirnerovú, aby podala informáciu.  
Od 1.januára 2023 prichádza k zmene spôsobu triedenia niektorých druhov triedených 
zložiek odpadov. Pretože občania odovzdávajú vratné umelohmotné fľaše a plechovky 

za odplatu späť do obchodov, znížil sa počet týchto separátov. V rámci šetrenia 
nákladov na ich zvoz budú občania od 1.1.2023 zbierať papier naďalej zvlášť a plasty, 

kovy a kompozitné obaly na báze lepenky, zjednodušene tetrapaky, budú zbierať pri 
bytovkách do spoločnej nádoby, ktoré bude označená nálepkami, kde budú presne 
uvedené druhy odpadov a pri rodinných domoch do vriec spoločne. 
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2023 postupne do konca roka dostanú občania 
do svojich schránok.  

4. 4. p.p. Repa – sa informoval na strechu na múzeu, ako postupuje obec pri obstarávaní 
stavebných prác a  na potrebu  pri odkupe pozemkov na žiadosť občanov, ako sa 
vyvíja úprava cien za m2, pretože poslanci o uvedenej téme už diskutovali aj na 
verejnom zasadnutí,  
- starostka – dvakrát  bolo vo veci opravy strechy na múzeu vyhlásené verejné 
obstarávanie, neboli úspešné, nikto sa neprihlásil, v januári bude opätovne vyhlásená 
súťaž, preto bola aj úprava v rozpočte.  

Na zmenu sumy  odpredaja obecného majetku je potrebné aktualizovať Zásady 
hospodárenia obce a po dohode/návrhoch poslancov o výške ceny obecných 
pozemkov na predaj sa budú venovať všetkým žiadostiam. 
 

Bod 11 

Verejnosť 

Starostka vyzvala občanov, ktorí sa chceli zapojiť do diskusie. 
 p. Vajsáblová Viera – informovala sa, čo obec plánuje robiť so situáciou pri 

zmrzlinárovi, bola spísaná a podaná petícia na OcÚ, sú tam zničené chodníky, 
starostka – na stretnutí dôchodcov sa rozprávala s p. Vajsáblovou  a dohodli sa na 

stretnutí na OcÚ, kde prinesie podklady, aby si ich mohli preštudovať spolu s 
poslancami ,  

 p. Krištofík – informoval sa o svojej žiadosti spred dvoch rokov, ktorú podal na OcÚ – 

odkúpenie pozemku,  
starostka – p. Krištofíka ubezpečila,  že poslanci sa budú jeho žiadosťou, ale 
predchádza tomu  schválenie nových Zásad hospodárenia s majetkom obce, následne 
sa budú venovať s poslancami všetkým týmto žiadostiam. 

 

Záver 

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozvala občanov na Vianočné trhy, 
ktoré sa budú konať v bývalom Pálffyho parku v dňoch 16. – 18.12.2022. Zaželala všetkým 
príjemné vianočné sviatky. 
 

Prezenčná listina poslancov a občanov je písomnou prílohou tejto zápisnice. 

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                              
                             OZ – Obecné zastupiteľstvo 

                             VZ OZ – verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva  

 Písomné prílohy:  
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 1.  Určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba  návrhovej a volebnej komisie  

 2.  Aktuálne informácie 

 3.  Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva z radov odbornej verejnosti 

 4.  Návrh na úpravu rozpočtu 

 5.  Návrh VZN č. 92/2022 o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy dieťaťa          
v MŠ, žiaka v ŠKD a potenciálneho stravníka 

 6.  Návrh VZN č. 91/2022 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov v MŠ, ŠKD, ŠJ 

 7.  Návrh programového rozpočtu na roky 2023-2025 

 8.  Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025 

 

 

 

 

                                                                                                                     Svetlana Petrovičová 

                                                                                                                      starostka obce, v.r. 

 

 

 

V Smoleniciach, 15.12.2022 

Zapísala: Alena Hirnerová 

 

Overovateľ: Mgr. Dáša Lančaričová 

                    Rastislav Novák   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


