
Prijaté uznesenia a VZN z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Smolenice, 
konaného dňa 28.novembra 2022 

 

 

Uznesenie k programu rokovania 

Uznesenie č. 1/2022/1 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice 

schvaľuje Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Výsledky hlasovania:  
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
 

 

 

 

Uznesenie k voľbe mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

 

Uznesenie č. 1/2022/2 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice 

schvaľuje 

1. členov mandátovej komisie v zložení:  
ThLic, PaedDr., PhDr. Ivana Štibraná PhD. – predseda  

Michal Holkovič – člen  
Tibor Lančarič– člen 
2. členov volebnej komisie v zložení:  
Ing. Peter Janiga– predseda  

Mgr. Daša Lančaričová– člen  
Mária Uhlíková– člen  
3. členov návrhovej komisie v zložení:  
Bc. Adriana Galbová– predseda  

Rastislav Novák – člen  
MVDr. Rastislav Matiašovič– člen  

4. berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí – t.j. volieb starostu obce a 

volieb do obecného zastupiteľstva.  
Výsledky hlasovania:  
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
 

 

Uznesenie k správe mandátovej komisie o overení zloženia sľubu starostky a poslancov 

 

Uznesenie č. 1/2022/3 



Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice berie na vedomie správu mandátovej komisie o 
overení zloženia sľubu starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva v Smoleniciach. 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
 

 

Uznesenie k povereniu poslanca obecného zastupiteľstva,  
ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

 

Uznesenie č. 1/2022/4 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice schvaľuje poverenie poslanca Ing. Petra Janigu 

zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 piata veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                              11              
- za:                                        10    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             1 – p.p. Janiga   

 

 

Uznesenie k Štatútu komisií obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 1/2022/5 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice schvaľuje Štatút komisií obecného zastupiteľstva. 
Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0 
___________________________________________________________________________  

 

Uznesenie k zriadeniu komisií obecného zastupiteľstva, voľby predsedov, podpredsedov 

a členov komisií z radov poslancov 

 

Uznesenie č. 1/2022/6 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice schvaľuje zriadenie komisíí: 
1.  ekonomická a majetková  

1. predseda komisie poslankyňa: Ing. Magdaléna Hlavatá 

2. podpredseda komisie poslankyňa: Bc. Adrianu Galbová 

2. výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania  
1. predseda komisie poslankyňa: Mária Uhlíková 



2. podpredseda komisie poslankyňa: Ing. Magdaléna Hlavatá 

3. životného prostredia  
1. predseda komisie poslanec: MVDr. Rastislav Matiašovič 

2. podpredseda komisie poslankyňa: Mária Uhlíková 

4.  komunitného rozvoja, kultúry a športu 

1. predseda komisie poslanec: Tibor Lančarič 

2. podpredseda komisie poslankyňu: ThLic.,PaedDr., PhDr. Ivana Štibraná, PhD. 

5. sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva a volí za 

1. predseda komisie poslankyňa: ThLic.,PaedDr., PhDr. Ivanu Štibraná, PhD. 

2. podpredseda komisie poslanec: Ing. Peter Janiga 

3. členovia komisie poslanci: Mgr. Daša Lančaričová 

6. verejného poriadku, podnikania a regionálneho rozvoja  
1. predseda komisie poslanec: Rastislav Novák 

2. podpredseda komisie poslanec: MVDr. Rastislav Matiašovič 

7. pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
1. predseda komisie poslanec: Ing. Peter Janiga 

2. podpredseda komisie poslankyňa: Mgr. Daša Lančaričová 

3. členovia komisie : Ing. Magladéna Hlavatá 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0 

 

 

Uznesenie k určeniu platu starostky obce Smolenice 

 

Uznesenie č. 1/2022/7 

Obecné zastupiteľstvo obce určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov v rozsahu plného úväzku určeného obecným zastupiteľstvom uznesením č. 
XXV/12 zo dňa 28. 06. 2022 základný mesačný plat starostky obce Ing. Svetlany 
Petrovičovej podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške, ktorá je 
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 
násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov bez zvýšenia podľa 
§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to s účinnosťou od 28.11.2022. 
Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
___________________________________________________________________________ 



Uznesenie k povereniu poslancov obecného zastupiteľstva k výkonu sobášiaceho 

 

Uznesenie č. 1/2022/8 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice poveruje poslancov: Bc. Adrianu Galbovú, Tibora 
Lančariča, Rastislava Nováka, ako sobášiacich pre akt vyhlásenia o uzavretí manželstva pre 
volebné obdobie 2022 - 2026 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení 
neskorších predpisov. 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
 

 

Uznesenie 

k schváleniu sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti na rok 2023 

 

Uznesenie č. 1/2022/9 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice schvaľuje: 

1) Harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov Matričného úradu Obce 
Smolenice v roku 2023 na soboty:  

1. Polrok 2023 2. Polrok 2023 

21.1.2023   8.7.2023 

11.2.2023 22.7.2023 

25.3.2023 12.8.2023 

15.4.2023   9.9.2023 

29.4.2023 23.9.2023 

13.5.2023         14.10.2023 

27.5.2023         11.11.2023 

  3.6.2023  9.12.2023 

17.6.2023  

 

a v týždni každý piatok pred uvedenou sobotou.  
2) Sobášne hodiny sú určené od 12:00 hod.- do 18:00 hod.  

      3) Sobášne miestnosti sú sobášna sieň v KD Smolenice a kancelária OcÚ Smolenice. 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Uznesenie k úprave rozpočtu r. 2022 a rozpočtové opatrenia 

 

Uznesenie č. 1/2022/10 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice schvaľuje: 

1) Úpravu rozpočtu RO 14/2022, v ktorej sa zvyšujú bežné výdavky na položke 642 
012 transfery jednotlivcovi-odstupné o 16.932 €; na položkách 620 – odvody + 5.000€ 
a na položke 637 004 dodávateľské služby-odpady + 20.000 €. Pre účely zriadenia 
klubovne vytvoriť položku 633 001- Interiérové vybavenie 4.000 €. Celková úprava 
predstavuje navýšenie výdavkov o 45.932€; ktoré bude kryté znížením bežných 



výdavkov na položke 611 -tarifný plat o -3.932€ a znížením prebytku celkového 
hospodárenia o -42.000€. 

 Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
2) Úpravu rozpočtu RO 15/2022, v ktorej sa zvyšujú bežné výdavky rozpočtu v položke 

transfer súkromnej materskej škôlke Lienka o +2.803€. Zvýšenie bežných výdavkov 
bude kryté znížením prebytku celkového hospodárenia. 

 Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                              11              

- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   

3) Úpravu rozpočtu RO 16/2022, v ktorej sa zapájajú prostriedky rezervného fondu vo 
výške 27.000 € cez príjmové finančné operácie a rozpisujú sa kapitálové výdavky 
v rozpočtovej organizácii na cyklo prístrešky. 

Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
      4) Úpravu rozpočtu RO 17/2022, v ktorej sa zvyšuje položka 223 vstupné z kultúrnych 
akcií o sumu 10.200€ a to na základe skutočne dosiahnutých príjmov a zároveň zvyšuje 
výdavky bežného rozpočtu v programe kultúrne služby o rovnakú sumu na pokrytie 
kultúrnych akcií do konca roka 2022 na položkách všeobecný materiál, všeobecné služby 
a energie.  

Výsledky hlasovania: 

- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
 

 

Uznesenie k Žiadosti o preplatenie dovolenky 

 

Uznesenie č. 1/2022/11 

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka 
v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je 
záväzná pre obec ako zamestnávateľa alebo kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Náhradu 
platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať 
dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku  ak o tom rozhodlo obecné 



zastupiteľstvo. Zákon vyžaduje splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok súčasne, 

absencia jednej z nich by mala za následok nemožnosť preplatenia dovolenky.  
Zostatok dovolenky predstavuje 28 dní; čo predstavuje sumu 5 271,64 € a príslušné odvody 

do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sumu 1 855,62 €.  
Rozhodnutie zastupiteľstva sa prijíma formou uznesenia, ktoré musí byť schválené 
nadpolovičnou väčšinou poslancov prítomných na zasadnutí uznášaniaschopného 
zastupiteľstva, tak ako to predpokladá, resp. vyžaduje ust. § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení.  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní neschvaľuje žiadosť p. Antona 
Chrvalu o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku v počte 28 dní 5 271,64 € a príslušné 
odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sumu 1 855,62 €. 
Výsledky hlasovania: 
- prítomní:                              11              

- za:                                         2 – p.p. Repa, Holkovič   
- proti:                                     6 – p.p. Uhlíková, Štibraná,Galbová,Hlavatá,Novák, Matiašovič  
- zdržal sa hlasovania:            3 – p.p. Lančaričová, Lančarič, Janiga   
 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Svetlana Petrovičová, v.r.  

                                                                                            starostka obce 

 

Smolenice 28.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


