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Materiál na rokovanie II. Obecného zastupiteľstva obce Smolenice dňa 15.12.2022 
_________________________________________________________________________  

Názov materiálu:  
AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
 
Starostka obce Smolenice: 

Starostka informovala o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ a o práci 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:  

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 vnútorné vybavenie.  
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 VZN. 

 
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.  
 

a. TAVOS: prosím o upresnenie Svetluš 
b. Starostka absolvovala stretnutie so zástupcami TAVOSu, kde bola 

informovaná o nasledovnom: 
i. Voda z vrtu, ktorý je na ceste do Bíňoviec, bola vyhodnotená ako 

závadná, preto nie je možné jej využitie.  
ii. Kanalizácia na uliciach Komenského? nebola skolaudovaná  

 

5. 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. 

 

f. Propagácia podujatí v obci – spracovanie informačných plagátov.   
6. Obec zabezpečila mikulášsky program pre deti v KD Smolenice.  

 

Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
Spracoval: Ing. Magdaléna Hlavatá, zástupkyňa starostky obce Smolenice............................ 
 
 
V Smoleniciach, 12.12.2022  
 
 


