
Príloha č. 1 

 Číslo materiálu: 01 
 

OBEC SMOLENICE 
 

Materiál na rokovanie III. Obecného zastupiteľstva obce Smolenice dňa 07.03.2023 
_________________________________________________________________________  

Názov materiálu:  
 
Schválenie programu Obecného zastupiteľstva  
 
Materiál obsahuje:   - dôvodovú správu  
 
Návrh na uznesenie č. 3/2023/1:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní schvaľuje program zasadnutia OZ :  
 
Otvorenie 

1. Schválenie programu zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Aktuálne informácie   

4. Zásady hospodárenia s majetkom obce (VZN č. 93/2023) 

5. VZN o určovaní obvyklého nájomného nebytových priestorov (VZN č.94/2023) 

6. CZIS – zrušenie uznesení OZ k spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku 

7. Odmena HK 

8. Návrh na úpravu rozpočtu 2023 a rozpočtové opatrenia 

9. Správa HK 

10. Rôzne 

11. Verejnosť 
 Záver  
 

 
 
 
Predkladá: Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
Spracoval: Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice.......................................... 
 
 
V Smoleniciach, 02.03.2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

Program obecného zastupiteľstva bol v súlade s rokovacím poriadkom obce Smolenice 
zverejnený na webovej stránke obce dňa 3.3.2023, t.j. najmenej 3 dni pred rokovaním OZ.  
Poslancom OZ bol program zaslaný spolu s materiálmi na rokovanie na ich mailové adresy 
dňa 3.3.2023. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 Číslo materiálu: 02 
 

OBEC SMOLENICE 
 

Materiál na rokovanie III. Obecného zastupiteľstva obce Smolenice dňa 07.03.2023 
_________________________________________________________________________  

 

Názov materiálu:  
 
URČENIE ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV, VOĽBA NÁVRHOVEJ A VOLEBNEJ 
KOMISIE 
 
Starostka obce Smolenice: 

1. vyzvala overovateľov zápisnice z rokovania Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 
15.12.2022 (pani Dašu Lančaričovú a pána Rastislava Nováka), aby informovali 
o overení zápisnice 

2. určuje overením zápisnice poslancov pani Ivanu Štibranú a pani Máriu Uhlíkovú 

3. poveruje písaním zápisnice pracovníčku obecného úradu pani Alenu Hirnerovú 

4. prečítala návrh na uznesenie pre voľbu členov do volebnej a návrhovej komisie 
 
 
Návrh na uznesenie č. 3/2023/2:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní schvaľuje :  
 

A. volebnú komisiu v zložení : 
p. Michal Holkovič, p. Peter Janiga, p. Ondrej Repa 

 
B. Návrhovú komisiu v zložení 

p. Adriana Galbová, p. Magdaléna Hlavatá, p. Peter Janiga 
 

 
 
 
Predkladá: Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
Spracoval: Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice.......................................... 
 
 
V Smoleniciach, 02.03.2023  
 
 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

 Číslo materiálu: 03 
 

OBEC SMOLENICE 
 

Materiál na rokovanie III. Obecného zastupiteľstva obce Smolenice dňa 07.03.2023 
_________________________________________________________________________ 

Názov materiálu:  

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZA OBDOBIE OD 16.12.2022 – 7.3.2023 

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z II. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 
Smolenice konanej dňa 15. decembra 2022 

Infotours – odvolanie 

‐ dňa 15.11.2022 bolo na OÚ Smolenice doručené odvolanie proti uzneseniu z 26. 
Zastupiteľstva zo dňa 29.9.2022, v ktorom obec ukončuje nájom s nájomcom - 
Cestovnou agentúrou Infotours - Zlatica Barbušiaková. 

‐ Dňa 25.1.2023 obec Smolenice vyzvala nájomcu na vypratanie pozemku s termínom 
vypratania do 31.1.2023 

‐ Nájomca dňa 30.1.2023 požiadal o predĺženie termínu na vypratanie pozemku a to do 
30.4.2023.  

‐ Dňa 17.2.2023 bola medzi obcou Smolenice a Cestovnou agentúrou Infotours - Zlatica 
Barbušiaková podpísaná Dohoda o vyprataní pozemku. Zmluvné strany sa dohodli, že 
nájomca je povinný odstrániť z predmetu nájmu zariadenie informačného stánku 
najneskôr do 15. 4. 2023. Zmluvné strany sa dohodli, že za čas od 1. 2. 2023 až do dňa 
odstránenia zariadenia informačného stánku z predmetu nájmu a kompletného 
vypratania predmetu nájmu je nájomca povinný platiť prenajímateľovi daň za užívanie 
verejného priestranstva 

Komunálny odpad – aktuálne zmeny 2023 

‐ Obec Smolenice pripravila rozhodnutia k úhrade poplatkov za vývoz komunálneho 
odpadu. Výška poplatku zostala nezmenená.  

Poslanec Ondrej Repa sa informoval na výmenu strechy na múzeu 

‐ Na streche bola vykonaná obhliadka, na základe ktorej bola vypracovaná cenová 
ponuka. Predpokladaná cena na výmenu strešnej krytiny je vo výške 60 tis. Eur.  

‐ Na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 28.2.2023 sa poslanci zhodli na potrebe 
vykonania statického posudku na budovu múzea a potreby odkomunikovania opravy 
strechy s miestnym farským úradom.  

p. Vajsáblová Viera sa informovala, čo obec plánuje robiť so situáciou pri zmrzlinárovi 

‐ starostka obce iniciovala stretnutie s pani Vajsáblovou, na ktorom ju vzhľadom na 
obtiažnosť témy poprosila o strpenie riešenia danej problematiky  



p. Krištofík sa informoval o svojej žiadosti spred dvoch rokov, ktorú podal na OcÚ, 
ktorá sa týkala odkúpenia pozemku 

‐ Obec Smolenice spracovala návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
smolenice a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci Smolenice zverený, ktorý 
bude predmetom dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva. V prípade schválenia 
návrhu zásad budú jednotlivé žiadosti posudzované a žiadatelia budú pozvaní na 
stretnutie na obecný úrad Smolenice, kde budú konkrétne žiadosti prerokované.  

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“) 

‐ obec v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Partnerskou zmluvou zabezpečila 
vypracovanie znaleckého posudku na prenájom ambulantných a spoločných priestorov 
a priestoru lekárne CIZS. Výsledok znaleckého posudku bol pretavený do návrhu 
VZN č. 94/2023, ktorý je piatym bodom programu tohto zasadnutia 

‐ dňa 9. a 13.2.2023 sa konalo stretnutie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
CIZS, kde boli odprezentované tieto informácie: 

o výstupy zo stretnutia obce Smolenice na Ministerstve zdravotníctva SR  
o spôsob výpočtu výšky ročného nájomného ambulantných a spoločných 

priestorov CIZS 
o obec zabezpečila identifikáciu vetiev rozvodu tepla a vody v budove, aby bolo 

možné osadenie pomerových meračov energií pre dosiahnutie transparentného 
merania spotreby energií a následného vyúčtovania podľa reálnej spotreby 

o osadenie klimatizačných jednotiek pre všetky ambulancie 
o plán prípravy nájomných zmlúv medzi obcou Smolenice ako vlastníkom 

budovy CIZS a jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
o plán vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom lekárne  
o potreba zriadenia denného centra pre dôchodcov 
o témy týkajúce sa prevádzky budovy: 

 zmena využitia dvoch miestností, pričom miestnosť, v ktorej je 
aktuálne zriadené zázemie pre zdravotnícky personál bude využívaná 
ako denné centrum z dôvodu, že aktuálne priestory denného centra 
nevyhovujú tomuto využitiu. Zázemie pre zdravotnícky personál bude 
na 1 NP v miestnosti, ktorú aktuálne využíva stomatologická 
ambulancia 

 umiestnenie tabule k vstupným dverám do CIZS s otváracími 
hodinami, ktoré budú zohľadňovať ordinačné hodiny všetkých lekárov 
a denného centra.  

Činnosti vedúce k zníženiu nákladov obce 

‐ obec realizuje audit všetkých odberných miest elektrickej energie, ktorého cieľom je 
zníženie nákladov na elektrinu.  

‐ faktúra za január 2023 za verejné osvetlenie dosiahla takmer 4 500 eur, čo je skoro 
pätina zo sumy vyčlenenej na verejné osvetlenie v rozpočte na celý rok 2023. 
V nasledujúcich dvoch týždňoch dôjde k postupnému vypínaniu vybraných lámp. 
Obec pri tomto riešení zohľadňovala ekonomický aj bezpečnostný faktor 



‐ obec zefektívnila jednotlivé paušály na služby mobilného operátora a znížila paušály 
všetkých mobilných telefónov úradu, čím bude dosiahnutá odhadovaná úspora 
1200,00 Eur/rok 

‐ administratívne práce súvisiace s monitorovaním všetkých projektov z fondov EÚ 
a služby verejného obstarávania na zákazky s nízkou hodnotou sú realizované 
zamestnancom obecného úradu, nie externými poradenskými službami 

‐ spracovanie 30 žiadostí na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien 
elektriny na všetky odberné miesta obce. Celkovo boli žiadosti vo výške 1500,00 eur.  

‐ Príprava žiadostí o poskytnutie dotácie z VÚC Trnava. Jedna žiadosť je na refundáciu 
výdavkov na výmenu podlahy v sobášnej miestnosti a druhá na refundáciu výdavkov 
na organizáciu Smolenického jarmoku.  

Vypracovanie dokumentov 

‐ Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Smolenice a majetkom v 
štátnom vlastníctve, ktorý bol obci Smolenice zverený 

‐ Návrh VZN o určovaní obvyklého nájomného nebytových priestorov 

Pracovné stretnutia 

‐ so zástupcami COOP Jednota k plánovanej investičnej akcii – vybudovanie 
nákupného centra na parcele, kde aktuálne sídli Hostinec pod Lipou 

‐ so zástupcami Chemolak Smolenice, na ktorom boli témou: 
o splašková kanalizácia Smolenice k možnosti obnovenia prepojenia 

kanalizácie a odvádzaniu odpadových vôd z časti obce Smolenice do 
Chemolak, a.s. Smolenice. Chemolak obec Smolenice informoval, že 
s odvádzaním splaškových vôd do budúcna je možné uvažovať, avšak nakoľko 
pôvodné prívodné potrubie je v zlom technickom stave, bude potrebné 
vybudovanie nového potrubia 

o  Skládka Smutná – Chemolak obec Smolenice informoval, že nedostatky 
z Rozhodnutia o prerušení konania vo veci posudzovania predkladaných 
vplyvov na životné prostredie boli odstránené. Zároveň obec Smolenice 
v spolupráci s obcou Horné Orešany vzniesla pripomienky k odbornému 
posudku uzavretia, rekultivácie a monitorovania skládky 

o  Várňa živíc - dňa 19.12.2022 Obec Smolenice obdržala zo Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia právoplatné rozhodnutie na prevádzku „Novej 
varne živíc“. V nadväznosti na výstupy uvedené v Rozhodnutí obec požiadala 
o zaslanie prijatých opatrení vrátane popisu technického riešenia. Chemolak 
informoval obec Smolenice,, že skúšobná prevádzka odlučovacieho zariadenia 
na odvzdušnení reaktora č. 2 bola zahájená 25.1.2023. Technické riešenie 
odstraňovania zápachu spočíva v inštalácii dvojstupňovej alkalickej vypierky 
vzdušniny: 

 Alkalická vypierka vzdušniny s prídavkom plynného ozónu 
 Absorpčná kolóna naplnená kontaktným materiálom. Tu bude 

dochádzať k vypieraniu zápachotvorných molekúl alkalickou vodou 
Vznikajúca odpadová voda s obsahom znečisťujúcich látok bude následne 
čistená na ČOV 



o  Vodné zdroje – obec Smolenice požiadala v prípade vzniku krízovej situácie 
o poskytnutie vody pre potreby obce a jej obyvateľov.  Chemolak súhlasí so 
stretnutím so zástupcami obce a TAVOSu na prejednanie možnosti spolupráce. 
Obec zároveň spolupracuje s TAVOSom v snahe získať iný zdroj pitnej vody, 
nakoľko vrt na poľnej ceste smerom na Bíňovce je závadný a teda 
nepoužiteľný.  

o  Cyklochodník - obec má záujem o zatraktívnenie tohto chodníka osadením 
mestského mobiliáru (lavičky, smetné koše) a výsadbou zelene pre dosiahnutie 
vyššieho komfortu pre obyvateľov. Nakoľko vlastníkom priľahlých pozemkov 
je aj Chemolak Smolenice, obec požiadala o predbežný súhlas s ich osadením 
a výsadbou. Chemolak súhlasil.  

Nepristúpenie k podpisu Zmluvy o NFP na vybudovanie vodozádržných opatrení 

Obci bolo doručené rozhodnutie o schválení projektu spolufinancovaného z fondov EÚ, 
predmetom ktorého bolo vybudovanie vodozádržných opatrení v obci Smolenice. Výška 
finančného príspevku bola 466 664,58 eur a minimálna výška spolufinancovania bola 24 
561,29 eur. Obec konzultovala opodstatnenosť projektu s komisiou životného prostredia a 
Komisia výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania, ktorí odporučili 
projekt nerealizovať z týchto dôvodov: 

‐ Väčšina stavebných plôch bolo riešených vybudovaním podpovrchových retenčných 
systémov vyplnených makadamom a následne polovegetačnými tvárnicami.  

‐ Projekt by v prípade realizácie bolo potrebné udržať minimálne 3 roky, čo znamená, 
že by na týchto priestoroch nebolo možné robiť žiadne zásahy. Napríklad by nebolo 
možné rozšírenie kapacity materskej školy.  

‐ Obec zároveň ušetrí na prácach na službách verejného obstarávania, nakoľko by šlo 
o podlimitnú zákazku.  

Parkovanie 

‐ Obec požiadala o výrub stromov na ulici Zámocká a následný bol zrealizovaný výrub 
týchto stromov. Viaceré stromy vykazovali prejavy chorôb.  

‐ Obec pripravuje projektovú dokumentáciu na vybudovanie parkovacích miest 
v spolupráci s dopravným inšpektorátom.  

Budova KD Smolenice 

‐ Obec v spolupráci s pánom Šimom vykonala termovízne meranie objektu KD 
v Smoleniciach, ktorého výsledkom je, že objekt vykazuje početné tepelné mosty, 
ktoré zvyšujú tepelný tok v konštrukcii, čo má za následok vznik kondenzácie vodnej 
pary v interiéri, čím sa zvyšuje riziko vzniku plesní. Tepelné mosty tiež zvyšujú 
energetickú náročnosť budovy. Meraním bola zistená zvýšená vlhkosť v oblasti atiky 
a v oblasti toaliet, spôsobenou vzlínajúcou zemnou vlhkosťou alebo netesnou 
inštaláciou vnútorných rozvodov vody.  

‐ Na základe zistení bola odporučená celková rekonštrukcia budovy, vrátane tepelnej 
a hydroizolačnej izolácie strechy, výmena atiky a zateplenie obvodového plášťa 
budovy.  

Tomáš Pobjecky 



Na základe podnetu na preverenie činnosti stavebníka bol dňa 30.1.2023 vykonaný štátny 
pamiatkový dohľad v priestore národnej kultúrnej pamiatky „hradisko výšinné“, konkrétne na 
parcele 2091 v styku s parcelou 523/3. Výsledkom dohľadu sú nasledovné opatrenia: 

‐ KPÚ Trnava požaduje, aby stavebný úrad zastavil všetky stavebné práce na ploche 
NKP – splnené dňa 6.2.2023 

‐ Rovnako požaduje, aby obec zabezpečila zákaz vstupu vozidiel formou fyzickej 
zábrany na pôdu NKP Molpír, konkrétne val druhého predhradia – splnené dňa 
1.2.2023 

Rôzne 

Zamestnanci úseku údržby realizujú stavebné práce v sobášnej miestnosti, kde bude 
vybudovaná spoločenská miestnosť využívaná rôznymi záujmovými organizáciami obce, 
najmä dôchodcami. Následne dôjde k pokládke vinylovej podlahy, obstaraniu nábytku 
a vybavenia. Na tento účel obec získala dotáciu vo výške 2000,00 eur. Predpokladaný termín 
sprístupnenia miestnosti je druhá polovica mesiaca apríl 2023.  

V zimných mesiacoch dvaja zamestnanci úseku údržby vykonávali zimnú údržbu ciest 
a chodníkov.  

Obec organizovala vianočné trhy v Pálffyho parku počas troch dní so sprievodným kultúrnym 
programom a predajnými stánkami.  

Obec obstarala nové softvérové riešenie – účtovný systém, ktorým dôjde k zefektívneniu 
práce na OÚ a odbúraniu byrokracie.  

 

 

Predkladá: Ing. Magdaléna Hlavatá, zástupkyňa starostky obce Smolenice 

Spracoval: Ing. Magdaléna Hlavatá, zástupkyňa starostky obce Smolenice 

 

V Smoleniciach, dňa 02.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 
 Číslo materiálu: 04 

 
OBEC SMOLENICE 

 
Materiál na rokovanie III. Obecného zastupiteľstva obce Smolenice dňa 07.03.2023 
_________________________________________________________________________ 

Názov materiálu:  
 
NÁVRH VZN Č. 93/2023  – ZÁSADÁCH HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S 
MAJETKOM OBCE SMOLENICE A MAJETKOM V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE, KTORÝ 
BOL OBCI SMOLENICE ZVERENÝ 
 
Materiál obsahuje: -     návrh VZN č. 93/2023 

- dôvodovú správu 
 
Návrh na uznesenie č. 3/2023/3:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní schvaľuje :  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 93/2023 o Zásadách hospodárenia a nakladania s 
majetkom Obce Smolenice a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol Obci Smolenice 
zverený. 
 
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
Spracoval: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
 
V Smoleniciach, 02.03.2023  
 



Dôvodová správa 

Zásady sú záväzné pre obec Smolenice, čím sa rozumejú všetky orgány obce a poradné 
orgány obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zásady sú záväzné pre jej organizačné 
zložky, ako aj pre obecné právnické osoby, vo vymedzenom rozsahu. 
 
Zásady upravujú najmä:  
a. podmienky nadobúdania a prevodu majetku obce Smolenice,  
b. práva a povinnosti obecných rozpočtových a príspevkových organizácií pri správe majetku 
obce a podmienky odňatia majetku týmto organizáciám,   
c. práva a povinnosti právnických osôb s majetkovou účasťou obce, pri užívaní a nakladaní s 
majetkom obce, 
d. postup prenechávania majetku obce do užívania,  
e. podmienky nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce,  
f. podmienky umiestňovania inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce,  
g. podmienky nakladania s cennými papiermi,  
h. spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva majetkových podielov na právnických 
osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo 
rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom  
i. podmienky inventarizácie majetku,  
j. podmienky nakladania s prebytočným majetkom. 
 
Prijatím týchto zásad sa rušia zásady hospodárenia s majetkom obce prijaté uznesením č. 
XIV/9/2013. 
 
Obsah tohto nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
Prijatie uvedeného nariadenia nie je zohľadnené v návrhu rozpočtu obce Smolenice na rok 
2023.  
 
Návrh VZN č. 93/2023 bol v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 20.02.2023 - t. j. v lehote 15 dní 
pred schvaľovaním. V zákonom stanovenej lehote 10 dní neboli doručené žiadne 
pripomienky k tomuto návrhu VZN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Príloha č. 5 
 Číslo materiálu: 05 

 
OBEC SMOLENICE 

 
Materiál na rokovanie III. Obecného zastupiteľstva obce Smolenice dňa 07.03.2023 
_________________________________________________________________________ 

Názov materiálu:  
 
NÁVRH VZN Č. 94/2023  – O URČOVANÍ OBVYKLÉHO NÁJOMNÉHO ZA PRENÁJOM 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE OBCE SMOLENICE 
 
Materiál obsahuje: -     návrh VZN č. 94/2023 

- dôvodovú správu 
 
Návrh na uznesenie č.3/2023/4:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní schvaľuje:  
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 94/2023 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve obce Smolenice. 
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
Spracoval: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
 
V Smoleniciach, 02.03.2023  
 



Dôvodová správa 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku obvyklého nájomného za 
prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Smolenice. Nájomné určené týmto VZN 
sa považuje za nájomné za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do 
nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti. 
 
Toto VZN platí pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolenice (ďalej 
len správcovia), ktoré sú povinné pri dohode o výške nájomného za prenájom nebytových 
priestorov sadzby určené týmto VZN brať ako minimálne nájomné. 
 
Pre účely tohto VZN sa určuje minimálna ročná sadzba nájomného za 1 m2 plochy platná 
pre rok 2023 pre jednotlivé objekty:  

a. obchodné a kancelárske priestory, reštauračné priestory a ďalšie priestory 
podobných úžitkových vlastností využívaných na podnikateľskú činnosť – 27,77 
eur/m2 /rok  
b. výrobné priestory, dielne - 27,77 eur/m2 /rok  
c. skladové, garážové, pivničné priestory - 18,16 eur/m2 /rok  
d. spoločné priestory - 18,16 eur/m2 /rok  
e. priestory využívané na poskytovanie služieb obyvateľom (napr. kaderníctvo, 
kozmetické služby a.i.) - 27,77 eur/m2 /rok  
f. umiestnenie bankomatov, náp. automatov a iných samoobslužných zar. podľa čl 5. 
Ods 1 a 2 - 20,00 eur/m2 /rok 

 
Nájomné v zdravotníckych zariadeniach 
 
1. Ak sa nebytové priestory prenajímajú pre zdravotnícke zariadenia poskytujúce ambulantnú 
starostlivosť, výška nájomného za prenájom nebytových priestorov (bez cien služieb) sa 
určuje dohodou, pričom minimálna ročná sadzba nájomného za 1m2 ambulantnej plochy je 
27,77 eur a ročná minimálna sadzba nájomného za 1m2 vedľajšej plochy je 18,16 eur.  
 
2. Ak sa nebytové priestory prenajímajú pre zdravotnícke zariadenia poskytujúce lekárenskú 
starostlivosť, výška nájomného za prenájom nebytových priestorov (bez cien služieb) sa 
určuje VOS, pričom minimálna ročná sadzba nájomného za 1m2 obchodnej plochy lekárne 
je 81,74 eur a ročná minimálna sadzba nájomného za 1m2 priestorov 2. nadzemného 
podlažia je 18,16 eur. 
 
Prijatím týchto zásad sa rušia zásady hospodárenia s majetkom obce prijaté uznesením č. 
XIV/9/2013. 
 
Obsah tohto nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
Prijatie uvedeného nariadenia nie je zohľadnené v návrhu rozpočtu obce Smolenice na rok 
2023.  
 
Návrh VZN č. 94/2023 bol v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 20.02.2023 - t. j. v lehote 15 dní 
pred schvaľovaním. V zákonom stanovenej lehote 10 dní bola doručená pripomienka 
k návrhu VZN č. 94/2023 od všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti obce 
Smolenice. Obec zaslala pripomienku k návrhu všetkým poslancom obecného zastupiteľstva 
dňa 02.03.2023. Znenie pripomienky:  
 
Dolupodpísaní lekári integračného zdravotného strediska reagujeme na návrh nájomného 
v zdravotníckom zariadení z časti IV, čl. 5.  



Nesúhlasíme s výškou nájomného ambulantných priestorov, nakoľko je to niekoľkokrát 
zvýšené oproti doterajšiemu nájomnému. A vôbec nesúhlasíme s platbou za spoločné 
priestory majetku obce. 
Priestory nám boli pridelené bez akejkoľvek konzultácie s nami rovnako ako aj zariadenie, 
ktoré nám bolo vnútené. Ak má obec záujem na tom, aby mala zabezpečenú zdravotnú 
starostlivosť o svojich občanov, je v jej záujme, aby jej lekári neutekali, ale aby ostali 
pracovať v obci. Pri dnešnom nedostatku lekárov sa odporúča, aby obec vyšla v ústrety 
zdravotným pracovníkom a poskytla im prenájom buď zdarma alebo v „motivačnej výške“. 
Nájom v takejto výške je takmer likvidačný pri dnešnom spôsobe ostatných platieb. V nájme 
samozrejme nie sú zahrnuté poplatky za energie, kúrenie, vodné aj stočné, ktoré sa 
v dnešnej dobe šplhajú k astronomickým číslam.  
Vzhľadom na tieto skutočnosti je žiaduce, aby došlo k stretnutiu zdravotných pracovníkov so 
zastupiteľstvom obce, aby došlo k dohode.  
 
Vyhodnotenie pripomienky k návrhu nariadenia VZN č. 94/2023 
 
Dňa 9.2.2023 sa konalo stretnutie iniciované starostkou obce Smolenice s lekármi CIZS, na 
ktorom bola o.i. odprezentovaná aj výška nájomného za ambulantné priestory a spoločné 
priestory CIZS a spôsob stanovenia výšky nájomného. K uvedenému návrhu neboli na 
stretnutí vznesené žiadne pripomienky. 
 
Obec v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Partnerskou zmluvou uzatvorenou medzi 
Obcou Smolenice a jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti obstarala 
vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie výšky nájomného za podmienok 
obvyklých v danom mieste a čase.  
 
Podmienka stanovenia výšky nájomného, ktorá je uvedená v odseku vyššie vylučuje 
poskytnutie ambulantných a spoločných priestorov zdarma alebo v motivačnej výške. 
V prípade nedodržania zmluvných podmienok uvedených v Zmluve o NFP a Partnerskej 
dohode môže poskytovateľ NFP udeliť korekciu obci Smolenice až do výšky 100 % 
poskytnutého NFP, čo predstavuje sumu 780 011,05 Eur.  
 
Výška nájmu ambulantných a spoločných priestorov sa na základe znaleckého 
posudku nachádzajú v rozpätí od 59,32 eur/mesiac do 161,01 eur/mesiac. Výška nájmu 
je vypočítaná na základe rozlohy využívaných priestorov jednotlivými lekármi.   
 
Nakoľko v CIZS neboli počas realizácie projektu namontované podružné merače energií, 
obec ich zabezpečuje dodatočne, aby bolo možné transparentné meranie spotreby energií 
pre jednotlivých lekárov. V mesiaci január boli za celý objekt CIZS za reálnu spotrebu 
elektrickej energie náklady vo výške 590,00 eur a za plyn formou zálohovej platby vo výške 
921,00 eur. 
 
Do tohto obdobia znáša všetky výdavky na prevádzku CIZS vrátane energií výlučne obec.  
 
V záujme obce a obecného zastupiteľstva je, aby bolo v obci zachované poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti jej občanom, avšak zároveň je pre zástupcov obce a obecného 
zastupiteľstva nevyhnutné dodržiavanie zmluvných podmienok tak vo vzťahu 
k poskytovateľovi NFP ako aj v rámci Partnerskej dohody uzatvorenej medzi Obcou 
Smolenice a jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti CIZS.  
 
Po analýze všetkých skutočností ovplyvňujúcich predpokladaný nájomný vzťah 
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti CZIS navrhujeme danú pripomienku 
nezapracovať a schváliť návrh VZN č.94/2023 v pôvodnom zverejnenom znení. 
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OBEC SMOLENICE 

 
Materiál na rokovanie III. Obecného zastupiteľstva obce Smolenice dňa 07.03.2023 
_________________________________________________________________________ 

Názov materiálu:  
 
CZIS – zrušenie uznesení OZ k spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku 
 
Materiál obsahuje:   - dôvodovú správu  
 
Návrh na uznesenie č. 3/2023/5:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní:  

 
RUŠÍ 

 

1) Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Smolenice č. XXIV/11 zo dňa 
12.4.2022 

2) Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Smolenice č. XXVI/7 zo dňa 29.9.2022 

 

 

 

 
 
 

Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice.........................................  
 
Spracoval: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice.......................................... 
 
 
V Smoleniciach, 02.03.2023  



Dôvodová správa 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12.apríla 2022 schválilo uznesenie č. 
XXIV/11 ktorým: 

„A 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 jednotlivé ambulancie 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. ukladá starostovi obece, 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.“ 

V zmluve o partnerstve č.  (ITMS2014+ kód projektu NFP302020S119), ktorú uzatvorili ako 
hlavný partner Obec Smolenice a partneri – jednotlivé spoločnosti s ručením obmedzením, 
ktoré prevádzkujú ambulancie v Smoleniciach sa partneri oi: 

Zaviazali ( čl.III -Vyhlásenia zmluvných strán ods.9) uzavrieť spoločnú nájomnú 
zmluvu, ktorej predmetom bude odplatné prenechanie konkrétnej časti CZIS do 
užívania partnerom za podmienok obvyklých v danom mieste a čase. 

Pri stanovení podmienok obvyklých v danom mieste a čase sa vychádza zo súboru 
legislatívnych predpisov Slovenskej republiky, najmä vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 
č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty. Všeobecná hodnota je objektivizovaná 
hodnota, ktorá je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny v danom čase 
a mieste, ktorú by mal dosiahnuť subjekt v podmienkach voľnej súťaže. 

Z uvedených definícií z právnych predpisov aj samotnej zmluvy o NFP a zmluvy 
o partnerstve je zrejmé, že prenájom priestorov CZIS nie je možné uskutočniť na 
základe osobitného zreteľa, ale za podmienok obvyklých v danom mieste a čase, ktoré 
objektivizoval znalec v znaleckom posudku. Uzavretie zmlúv o nájme z dôvodu 
osobitného zreteľa znamená porušenie zmluvy o NPF s finančným dopadom na obec 
vo výške 100% korekcie – t.j. 780 011€. 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme uvedené uznesenia zrušiť. 

Analogické dôvody platia aj pri uznesení č. XXVI/7, ktoré schválilo OZ na svojom zasadnutí 
dňa 29.9.2022 v nasledovnom znení: 

A. schvaľuje 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. Ukladá 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 

 

.  
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Materiál na rokovanie III. Obecného zastupiteľstva obce Smolenice dňa 07.03.2023 
_________________________________________________________________________ 

Názov materiálu:  
 
NÁVRH NA ODMENU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SMOLENICE  
 
Materiál obsahuje: - dôvodovú správu 
 
Návrh na uznesenie č.3/2023/6:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní schvaľuje :  
 
Ing. Branislavovi Lengyelovi, hlavnému kontrolórovi obce, odmenu vo výške 30% 
z mesačného platu kontrolóra za mesiace január až december roku 2022, a za mesiace 
január až február 2023 čo predstavuje sumu 2 566,20 €. Odmena bude vyplatená 
vo výplatnom termíne za mesiac marec. 

 

 
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
Spracoval: Ing. Magdaléna Hlavatá, zástupkyňa starostky obce Smolenice........................... 
 
 
V Smoleniciach, 02.03.2023 
 



Dôvodová správa 

Podľa § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat 
hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok, koeficientu podľa počtu obyvateľov obce (od 3.001 do 5.000 
obyvateľov 1,68) a určeného úväzku. 
 
Mesačný plat hlavného kontrolóra obce Smolenice bol určený: 
- v roku 2022 vo výške 611 €.  (1211 €  (priemerná mzda za rok 2021 št.úrad) x 1,68 (koef. 
podľa počtu obyvateľov) x 0,3 (30% úväzok) = 610,344 ) 
 
Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 
30% z mesačného platu hlavného kontrolóra. Odmena HK môže byť vyplatená za určité 
dlhšie obdobie alebo za každý mesiac samostatne. Maximálna výška mesačnej odmeny 
v roku 2022 môže prestavovať max. 183,30 €/mesiac. 
 
Materiál predkladáme s cieľom odmeniť výsledky práce hlavného kontrolóra 
vzhľadom na náročnosť, rozsah a kvalitu vykonanej práce. Na odmeňovanie HK sa 
nevzťahujú ustanovenia o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, t.j. 
nevzťahovali sa na jeho odmeňovanie ani žiadne odmeny, ktoré boli počas roka 2022 
vyplatené pracovníkom vo verejnej správe alebo samospráve. Nielen vo vzťahu k týmto 
skutočnostiam, ale najmä vo vzťahu k časovému rozsahu práce, ktorá reálne 
prevyšuje 30% úväzok a obsahovému rozsahu svojej práce, ktorá pokrývala aj oblasti 
za prípravu ktorých je zodpovedný úrad /napríklad rozpočet; úpravy rozpočtu; CZIS -
technické riešenie nájmov; úspory energií a pod./; navrhujem vyplatiť HK odmenu vo 
výške 30% z platu HK za mesiace január 2022 až december 2022 a mesiace január 
a február 2023. (Pri výpočte odmeny sa nebude prihliadať na zvýšenie mzdy z dôvodu 
zverejnenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022.) 
 
Navrhovaná výška odmeny hlavného kontrolóra obce je vo výške 30% z mesačného platu za 
rok 2022 čo predstavuje 183,30 € za jednotlivé mesiace; spolu 2 566,20€. 
 
Odmena má dopad na rozpočet obce 2023 v rozsahu schválenej odmeny hlavného 
kontrolóra a príslušných odvodov. 
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OBEC SMOLENICE 

 
Materiál na rokovanie III. Obecného zastupiteľstva obce Smolenice dňa 07.03.2023 
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Názov materiálu:  
 
NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU R2023 a ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 
 
Materiál obsahuje:   - dôvodovú správu  
 
Návrh na uznesenie č. 3/2023/7:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní:  

 
SCHVAĽUJE 

 

Úpravu rozpočtu obce Smolenice na rok 2023 

3) Znížením príjmovej časti rozpočtu o sumu -250 510 € a výdavkovej časti 
rozpočtu o -141 411 € nasledovne:  , v bežnom rozpočte znížením príjmov o -39 
487 € a zvýšením výdavkov o + 63 814 €; v kapitálovom rozpočte znížením príjmov 
o  - 466 664 a znížením výdavkov o – 205 225 €, vo finančných operáciách zvýšením 
príjmových finančných operácií o sumu +305 641 €. 

4) schvaľuje v rámci úpravy rozpočtu obce výšku zaradených prostriedkov Rezervného 
fondu v súhrnnej výške 286.000 € ( z toho 24 561 € zmena účelu a 261 439 € 
novozaradené) na nasledujúce akcie: 

Prog.  Pol.  Zdr.  Popis  úprava v € 
1  71  46  Klimatizácia serverovne            3 000,00 €  
3  71x  46  Zázemie za obecným úradom ‐dielne          10 000,00 €  
6  716  46  PD dobudovanie kanal (PD, aktualizácie)            3 000,00 €  
6  716  46  PD kompostáreň + zberný dvor          20 000,00 €  
7  717001  46  Parkoviská Zámocká ul.          50 000,00 €  
7  716  46  PD parkoviská            8 000,00 €  
8  717002  46  MŠ/ 1. stupeň rekonštrukcia el. + svietidlá          25 000,00 €  

10  717002  46  Rekonštrukcia strecha múzeum          60 000,00 €  
11  716  46  PD okolie KD          15 000,00 €  
11  717001  46  Prípojka el. kaštiel park            3 500,00 €  

11  717002  46 
Rek.a budovanie osvetlenia (Železničná ul, Na 
lúkach)          12 000,00 €  

11  716  46  PD vnútroblok a ihrisko            5 000,00 €  
11  717001  46  Realizácia vnútroblok +ihrisko          60 000,00 €  
13  71x  46  Merače CZIS       11 500,00€ 
11  717002  46  Vodozádržné opatrenia spoluúčasť 5%  ‐       24 561,00 €  

 



Návrh na uznesenie č. 3/2023/8:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní:  

 
SCHVAĽUJE 

 

rozpočtové opatrenie, ktorým sa presúvajú bežné finančné prostriedky vo výške 
31.520 € určené na dotácie nasledovne: 

Prog.  Pol.  Zdr.  Popis  úprava v € 
4  642001  41  Dotácie organizáciám  ‐ 31 520,00 €  
9  642x  41  P_OŠK ‐ dotácia    17 000,00 €  
9  642x  41  P_DRAKO TEAKWON ‐ dotácia      4 920,00 €  
9  642x  41  ŠK Table tennnis club Smolenice      1 000,00 €  

10  642x  41  Dotácia zväz chovateľov      1 500,00 €  
10  642x  41  Dotácia OZ Neštišané      1 200,00 €  
10  642x  41  Dotácia Jednota dôchodcov          300,00 €  
10  642x  41  Dotácia Smolenická čerešenka      2 000,00 €  
10  642x  41  Dotácia SZPB          500,00 €  
10  642x  41  Dotácia zväz záhradkárov      1 500,00 €  
10  642x  41  Dotácia Karpatoš       1 000,00 €  
10  642x  41  Dotácia Poľovnícke združenie           600,00 €  

 

 
 
 

Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice.........................................  
 
Spracoval: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice.......................................... 
 
 
V Smoleniciach, 02.03.2023  



Dôvodová správa 

Úprava rozpočtu Uzn. 3/2023/7-  touto úpravou rozpočtu zreálňujeme príjmy (t.j. na základe 
oznámení o pridelení norm. prostriedkov pre školstvo; zverejnenej prognózy na DPFO; 
neúčasti na projekte vodozádržných opatrení). V schválenom rozpočte na rok 2023 neboli 
plánované žiadne kapitálové výdavky, v tejto prvej úprave sa zaraďujú investičné akcie a na 
ich krytie sa použijú prostriedky RF. Prostriedky RF sa zaraďujú do rozpočtu cez príjmové 
finančné operácie, rovnakým spôsobom sa zaraďujú nevyčerpané prostriedky z minulého 
roka v RO. 

zdroj  PRÍJMY : bežné príjmy  úprava v € 
41  Výnos z dane z príjmov poukázanej uz. samospráve  ‐         7 990 €  
41  Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady            1 448 €  
72a  Sponzorské príspevky            2 000 €  
ACx  MŠ Projekt ‐cez MPC           50 000 € 
111  Na školstvo ‐ ZŠ prenesené kompetencie z toho  ‐        84 945 €  

zdroj  PRÍJMY : kapitálové príjmy    
1AA1  Vodozádržné opatrenia dotácia EU  ‐    419 998 €  
1AA2  Vodozádržné opatrenia dotácia ŠR  ‐      46 666 €  
   PRÍJMY : príjmové finančné operácie    

46  Zapojenie prostriedkov rezervného fondu        261 439 €  
131M  Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku          18 000 €  

72f  Nevyčerpané potraviny ŠJ z predchádzajúceho roku          23 655 €  
72g  Nevyčerpané VL príjmy (ŠKD, MŠ, prenájom)            2 547 € 

Rozpočtová organizácia si na základe oznámenia o určení výšky normatívnych prostriedkov 
upraví svoj rozpočet na výdavkových položkách 610, 620, 630. Príjem týchto prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu sa upravuje v rozpočte obce. Rovnako sa postupuje pri nevyčerpaných 
prostriedkoch min roka, ktoré si rozpíše RO vo svojom rozpočte na položkách 63x. 

Na strane bežných výdavkov upravujeme najmä položky súvisiace s údržbou, všeobecnými 
službami a špeciálnymi službami, ktoré boli výrazne poddimenzované a sú upravované vo 
všetkých programoch rozpočtu. Upravujeme spôsob a výšku financovania klubu dôchodcov, 
ktoré bolo vykazované pod nesprávnou RP 642x. 

Prog.  Pol.  Zdr.  VÝDAJE: bežné  úprava v € 
1  614000  41  odmena HK            2 567 €  
1  620x  41  odvody HK                490 €  
1  635009  41  Údržba IT, SW, HW, siete            5 000 €  
1  637005  41  špeciálne služby          15 500 €  
1  637026  41  Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru            7 000 €  
3  633010  41  pracovné odevy a OPP            1 000 €  
3  633004  41  prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia            1 000 €  
5  635006  41  úprava a údržba budov ‐zbrojnica            5 500 €  
6  635006  41  Oprava kanalizácie            7 000 €  
7  633006  41  dopravné značenia v obci          10 000 €  
8  6x  111  Výdavky v RO ‐školstvo ‐ ZŠ prenesené kompetencie  ‐       84 945 €  
8   633011  72f  Výdavky RO ‐stravné min rok          23 655 € 
8  632009  72g  Výdavky RO ‐vl príjmy z min rokov            2 547 € 



8  63x  131M  Výdavky RO – prenesený norm. z min roka          18 000 € 
10  635006  41  Údržba budov KD            9 000 €  
10  633006  41  Interiérové vybavenie sobášna miestnosť            6 000 €  
10  633006  72a  Interiérové vybavenie sobášna miestnosť ‐z daru            2 000 €  
10  637004  41  Všeobecné dodávateľské služby            4 000 €  
10  642x  41  Dotácia klub dôchodcov  ‐         1 000 €  
10  63x  41  Klub dôchodcov            3 000 €  
11  633006  41  všeobecný materiál ‐mobiliár, zeleň            5 000 €  
11  637004  41  ošetrenie Lipy‐chráneného stromu            1 000 €  
11  637004  41  všeobecné dodávateľské služby (vrátane výsadby)            5 000 €  
13  637004  41  všeobecné služby (oi revízie)            3 000 €  
13  637005  41  špeciálne služby‐ znalecký posudok, posudok k stavbe            5 000 €  

13  633xxx  41 
/všeobecný mat/interiérové vybavenie denné 
centrum/zázemie            2 500 €  

13  635xxx  41  údržba/opravy            5 000 €  
Kapitálové výdavky pokrývajú najmä prostriedky na zhotovenie PD na prioritné ciele -
parkovanie, ihrisko, kompostáreň a zberný dvor a potom vyvolané investície- výmenu 
elektroinštalácie a svietidiel v škole 1. stupeň a MŠ. Zároveň sa upravuje rozpočet 
v kapitálových výdavkoch o výdavky, ktoré mali byť spojené s realizáciou vodozádržných 
opatrení, ktoré však realizované nebudú. Prostriedkom rezervného fondu, ktoré kryli Položku 
Vodozádržné opatrenia-spoluúčasť 5%, meníme účelové určenie na krytie nižšie určených 
investičných akcií.  

Prog.  Pol.  Zdr.  Výdaje kapitálové  úprava v € 
1  71  46  Klimatizácia serverovne            3 000 €  
3  71x  46  Zázemie za obecným úradom ‐dielne          10 000 €  
6  716  46  PD dobudovanie kanal (PD, aktualizácie)            3 000 €  
6  716  46  PD kompostáreň + zberný dvor          20 000 €  
7  717001  46  Parkoviská Zámocká ul.          50 000 €  
7  716  46  PD parkoviská            8 000 €  
8  717002  46  MŠ/ 1. stupeň rekonštrukcia el. + svietidlá          25 000 €  

10  717002  46  Rekonštrukcia strecha múzeum          60 000 €  
11  716  46  PD Okolie KD          15 000 €  
11  717001  46  Prípojka el. kaštiel park            3 500 €  
11  717002  46  Rek. a budovanie osvetlenia (Železničná ul, Na lúkach)          12 000 €  
11  716  46  PD vnútroblok a ihrisko            5 000 €  
11  717001  46  realizácia vnútroblok +ihrisko          60 000 €  
13  71x  46  Merače CZIS          11 500 € 
11  717002  46  Vodozádržné opatrenia spoluúčasť 5%  ‐       24 561 €  
11  717002  1AA1  Vodozádržné opatrenia NFP (EU)  ‐    419 998 €  
11  717002  1AA2  Vodozádržné opatrenia NFP (ŠR)  ‐       46 666 €  

Rozpočtové opatrenie uzn.3/2023/8  

V rozpočte na rok 2023 boli vyčlenené prostriedky na dotácie pre záujmové združenia 
v programe 4 na položke Dotácie poskytnuté obcou v celkovej výške 35.000 €. Rozpočtovým 
opatrením sa z tejto sumárnej položky rozdeľujú dotácie v sumárnej výške 31.520 € 
jednotlivým záujmovým združeniam na základe ich žiadostí, tak ako je uvedené v návrhu 
uznesenia. Poskytnutie dotácie je možné až po podpise zmluvy a výlučne na určený účel. 



Príloha č. 9 
 Číslo materiálu: 09 

 
OBEC SMOLENICE 

 
Materiál na rokovanie III. Obecného zastupiteľstva obce Smolenice dňa 07.03.2023 
___________________________________________________________________ 
 
Názov materiálu:  
 
SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZA ROK 2022 
 
 
Materiál obsahuje: - dôvodovú správu 
 
 
Návrh na uznesenie č.3/2023/9:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice:  
 

I. prerokovalo správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Smolenice za 
rok 2022. 

 
II. berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce 

Smolenice za rok 2022 
 
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Branislav Lengyel, hlavný kontrolór obce Smolenice.....................................  
 
Spracoval: Ing. Branislav Lengyel, hlavný kontrolór obce Smolenice..................................... 
 
 
V Smoleniciach, 02.03.2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 


