
Prijaté uznesenia a VZN z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Smolenice, 
konaného dňa 15.decembra 2022 

 

 

Uznesenie k programu rokovania 

Uznesenie 2/2022/1a    

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

zasadnutia OZ. 

Výsledky hlasovania:  
- celkový počet poslancov:    11                                           
- prítomní:                              10              

- za:                                        10    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
 

Uznesenie 2/2022/1a    

Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo upravený program na II. zasadnutí OZ.  
Výsledky hlasovania:  
- celkový počet poslancov:    11                                           
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
 

 

 

 

 

Uznesenie k Určeniu zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie 2/2022/2    

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:  
- celkový počet poslancov:    11                                           
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
__________________________________________________________________________ 



 

Uznesenie k Voľbe členov do komisií pri OZ z radov odbornej verejnosti 

 

Uznesenie 2/2022/3    

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 

 

 

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. Irenej Denkócy 

 

 

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 Hajičkovú 

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 

 

Výsledky hlasovania:  
- celkový počet poslancov:    11                                           
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   
 

__________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie k Štatútu komisií obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie 2/2022/4 

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 € 

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:  
- celkový počet poslancov:    11                                           
- prítomní:                              11              
- za:                                        11    

- proti:                                      0 

- zdržal sa hlasovania:             0   



_______________________________________________________________________ 

 

Uznesenie k Návrhu VZN č.92/2022  – o určení výšky finančného príspevku 
na prevádzku a mzdy dieťaťa v MŠ, žiaka v ŠKD a potenciálneho stravníka 

 

 

Uznesenie 2/2022/5    

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

 

Uznesenie 2/2022/6    

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: 

- všetci poslanci:                                                        11 

- prítomní:                                                                 11  

- za:                                                                            11   

- je niekto proti:                      0 

- zdržal sa niekto hlasovania:                                   0 

 

Uznesenie k Návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 

 

Uznesenie 2/2022/7 

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 3 732 918 €, 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 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. 

Výsledky hlasovania: 

- všetci poslanci:                                                        11 

- prítomní:                                                                 11  

- za:                                                                            11   

- je niekto proti:                      0 

- zdržal sa niekto hlasovania:                                   0 

  

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie k Návrhu plánu kontrol HK na 1. polrok 2023 

 

 

Uznesenie 2/2022/8    

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 

 

 

 

                                                                                      Ing. Svetlana Petrovičová , v.r.   

                                                                                                  starostka obce 

 

Smolenice 15.12.2022 


