
 

Zápisnica 
z  III. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Smolenice,  

konaného dňa 07. marca 2023 v Kultúrnom dome v Smoleniciach 
                             
              
 
Prítomní:  starostka obce, 9 poslancov OZ, Ing. Branislav Lengyel – kontrolór obce 
Ospravedlnení: p.p. Matiašovič, p.p. Lančarič 
 
Zasadnutie viedla starostka obce Ing. Svetlana Petrovičová.          

 
 
Bod 1 
Starostka otvorila zasadnutie a prečítala navrhovaný program 
 

1. Schválenie programu zasadnutia  
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa   
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. CIZS – 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  
 
Starostka následne dala hlasovať o  programe rokovania OZ. 
Výsledky hlasovania 
- všetci poslanci:                                                       11 
- prítomní:                                                                 9  
- za:                                                                            9 
- proti:                   0 
- zdržal sa:                                                                 0   
Uznesenie 3/2023/1    
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice schválilo Program III. verejného zasadnutia OZ. 
 
 
 
Bod 2 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
1. Starostka požiadala p.p. Dašu Lančaričovú, overovateľku zápisnice z rokovania Obecného 
zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2022, aby informovala o overení zápisnice z II. verejného 
zasadnutia OZ. 
 
2. určila overením zápisnice poslancov p.p. Ivanu Štibranú a p.p. Máriu Uhlíkovú, 
3. poverila písaním zápisnice pracovníčku obecného úradu pani Alenu Hirnerovú, 
4. prečítala návrh na uznesenie pre voľbu členov do volebnej a návrhovej komisie. 
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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 
 

Výsledky hlasovania 
- všetci poslanci:                                                       11 
- prítomní:                                                                 9  
- za:                                                                            9 
- proti:                   0 
- zdržal sa:                                                                 0   
Uznesenie 3/2023/2    
Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Uznesenie 3/2023/2. 

 
 
Bod 3 
Aktuálne informácie 
 
P.p. Magdaléna Hlavatá, zástupkyňa starostky obce, informovala o aktualitách a aktivitách 
prebiehajúcich na Obecnom úrade.  
Aktuálne informácie tvoria písomnú prílohu tejto zápisnice. 
 
Bod 4 
Zásady hospodárenia s majetkom obce Smolenice a majetkom v štátnom vlastníctve, 
ktorý bol Obci Smolenice zverený (VZN č.93/2023) 
 
Starostka prečítala Dôvodovú správu a Návrh uznesenia. 
Nikto nemal doplňujúci návrh. 
 
Výsledky hlasovania 
- všetci poslanci:                                                       11 
- prítomní:                                                                 9  
- za:                                                                            9 
- proti:                   0 
- zdržal sa:                                                                 0   
Uznesenie 3/2023/3    
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice schválilo 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.  
 
 
Bod 5 
Návrh VZN o určovaní obvyklého nájomného nebytových priestorov  (VZN č. 94/2023) 
 
Starostka prečítala Dôvodovú správu  a Návrh uznesenia. 
 
Diskusia k uvedenému bodu: 
-p.p. Janiga – skonštatoval, že podľa jeho názoru ide o chúlostivú agendu prenajímania 
priestorov  pre zdravotnú starostlivosť, obec je v zložitej situácii, a taktiež hrozí, že lekári 
odídu, ak nebudú spokojní s navrhovanými podmienkami a výškou prenájmu a preto navrhol 
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ešte popracovať na komunikácii s lekármi, sám nevie, ako osobne zaujať stanovisko, prípadne 
navrhuje porovnať výšku nákladov s nákladmi  lekárov v iných zdravotníckych zariadeniach, 
- starostka – obec dala  vypracovať znalecký posudok, nájom sa im zvýšil cca o 7,- €, lekári sa 
zaviazali Partnerskou dohodou a v prípade, že odídu, sú podľa zmluvných podmienok povinní 
nájsť za seba náhradu (citovala časť Partnerskej dohody uzatvorenej medzi Obcou Smolenice 
a lekármi, týkajúcej sa tejto otázky/, obec navrhla lekárom aj ústupky za nájom, zmluvy 
musia byť uzatvorené do augusta 2023. Znalecký posudok obsahoval dva spôsoby výpočtu 
výšky nájomného (porovnávacia a diskontovaná),  starostka vyjadrila svoj názor, že nájom je 
primeraný, obec si k energiám nič nepridáva, každý z lekárov bude mať merač energií, 
ktorých obstaranie a namontovanie bude obec stáť cca 10.000,-€, lekári budú platiť za 
skutočnú spotrebu energií. Starostka zároveň informovala prítomných, že v 11. týždni má 
stretnutie so zástupcami župy, kde sa budú tejto problematike venovať.  
Dala hlasovať o návrhu uznesenia. 
 
Výsledky hlasovania 
- všetci poslanci:                                                       11 
- prítomní:                                                                 9  
- za:                                                                            9 
- proti:                   0 
- zdržal sa:                                                                 0   
Uznesenie 3/2023/4    
Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 94/2023 o 
určovaní obvyklého nájomného nebytových priestorov. 
 
Bod 6 
CIZS – zrušenie uznesení OZ k spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku  
 
Starostka prečítala Dôvodovú správu  a Návrh uznesenia. 
Nikto nemal doplňujúci návrh. 
 

 
Výsledky hlasovania 
- všetci poslanci:                                                       11 
- prítomní:                                                                 9  
- za:                                                                            9 
- proti:                   0 
- zdržal sa:                                                                 0   
- zdržal sa niekto hlasovania:                                  0 
 
Uznesenie 3/2023/5    
Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice zrušilo  
A. Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice č. XXIV/11/2022 zo dňa 12.4.2022 
B.  Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice č. XXVI/7/2022 zo dňa 29.9.2022. 
 
Bod 7 
Odmena HK 
P.p. Hlavatá  prečítala Dôvodovú správu  a Návrh uznesenia. 
 
Nikto nemal doplňujúci návrh. 
Výsledky hlasovania 
- všetci poslanci:     11 
- prítomní:                9  
- za:                        8 – p.p. Hlavatá, Uhlíková, Galbová, Štibraná, Novák, Holkovič, Janiga,           
Lančaričová 
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- proti:                       1 -  p.p. Repa 
- zdržal sa:                0   
Uznesenie 3/2023/6 
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice schválilo 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. 
 
Bod 8 
Návrh na úpravu rozpočtu 2023 a rozpočtové opatrenia 
 
Starostka prečítala Dôvodovú správu  a Návrhy uznesení. 
 
Uznesenie 3/2023/7 a 
-Úpravu rozpočtu obce Smolenice na rok 2023 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 €. 
 
Výsledky hlasovania 
- všetci poslanci:                                                       11 
- prítomní:                                                                 9  
- za:                                                                            9 
- proti:                   0 
- zdržal sa:                                                                 0   
- zdržal sa niekto hlasovania:                                  0 
Uznesenie 3/2023/7a    
Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo 3/2023/7a. 
 
 
Uznesenie 3/2023/7 b 
 OZ 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€ 
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11 717002 46 Vodozádržné opatrenia spoluúčasť 5% -       24 561,00 €  
 
Výsledky hlasovania 
- všetci poslanci:                                                       11 
- prítomní:                                                                 9  
- za:                                                                            9 
- proti:                   0 
- zdržal sa:                                                                 0   
- zdržal sa niekto hlasovania:                                  0 
Uznesenie 3/2023/7b    
Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo 3/2023/7b. 
 
Uznesenie 3/2023/8 
- Rozpočtové opatrenie k rozdeleniu dotácií  
 
pani starostka prečítala návrh na uznesenie.   
 
Diskusia: 
- p.p. Holkovič – mal pripomienku k dotáciám, chýba v žiadostiach dotácia Tenisového 
športového klubu vo výške 1265,-€, na pracovnom zasadnutí sa poslanci nedohodli, či 
schvália dotáciu tomuto klubu alebo nie, vyjadril preto názor, že by o tom mali hlasovať na 
zasadnutí, 
- p.p. Janiga – poslanci požadujú, aby tento šport bol otvorený pre všetkých občanov, nielen 
pre určitú skupinu, 
- p.p. Holkovič – tenisový klub predložil v žiadosti projekt na základe čoho sa im schvaľuje 
dotácia a preto poslanci podľa jeho názoru nemôžu  podmieňovať schválenie dotácie niečím, 
ako navrhuje p.p. Janiga. 
  
Starostka požiadala mandátovú komisiu o vypracovanie Návrhu uznesenia a prerušila 
rokovanie na 7 min. do 19,15 hod. . Pán Holkovič požiadal o stiahnutie dotácie pre OZ 
Karpatoš. 
 
Uznesenie 3/2023/8    
Starostka obce dala znovu  hlasovať o upravenom návrhu rozpočtového opatrenia k dotáciám, 
t.j. bez dotácie pre OZ Karpatoš. 
OZ po prerokovaní schvaľuje rozpočtové opatrenie, ktorým sa presúvajú bežné finančné 
prostriedky vo výške 30.520,- € nasledovne: 
 

Prog. Pol. Zdr. Popis úprava v € 
4 642001 41 Dotácie organizáciám - 30 520,00 €  
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 
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€  
 
Výsledky hlasovania 
- všetci poslanci:                                                       11 
- prítomní:                                                                 9  
- za:                                                                            9 
- proti:                   0 
- zdržal sa:                                                                 0   
- zdržal sa niekto hlasovania:                                  0 
Uznesenie 3/2023/8    
Obecné zastupiteľstvo obce  Smolenice schválilo Uznesenie 3/2023/8. 
 
Návrh Uznesenia 3/2023/9 predložený mandátovou komisiou: 
OZ po prerokovaná schvaľuje rozpočtové opatrenie, ktorým sa presúvajú finančné prostriedky 
vo výške 1265,00 € z položky: 
 4 642 001 41 Dotácie organizáciám   -1.265,00 €  na položku: 
 9 642x       41  OZ Tenisový klub     + 1.265,00 € 
 
- p.p. Štibraná – požiadala starostku obce ešte raz prečítať návrh uznesenia, starostka 
opätovne prečítala návrh mandátovej komisie a dala o ňom hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania o návrhu dotáciám pre Tenisový športový klub: 
- všetci poslanci:                            11 
- prítomní:                                       9  
- za:                                                   2 – p.p. Holkovič, Repa 
- zdržal sa:                                       2 – p.p. Galbová,  Uhlíková 
- proti:                                              5 -  p.p. Štibraná, Lančaričová, Janiga, Novák, Hlavatá  
 
Uznesenie 3/2023/9    
Nebolo prijaté. Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice neschválilo RO k dotácii pre 
Tenisový športový klub vo výške 1265,-€.  
 
Bod 9 
Správa hlavného kontrolóra  
 
Starostka požiadala hlavného kontrolóra  obce Ing. Lengyela, aby prečítal svoju správu. 
HK spresnil, že ide o Správu o kontrolnej činnosti HK. 
 
Poďakovala HK Ing. Lengyelovi a dala o Uznesení 3/2023/10 hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania 
- všetci poslanci:                                                       11 
- prítomní:                                                                 9  
- za:                                                                            9 
- proti:                   0 
- zdržal sa:                                                                 0   
- zdržal sa niekto hlasovania:                                  0 
 
Uznesenie 3/2023/10    
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 
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Bod 10  
Rôzne 
-  p.p. Janiga – poďakoval za úvodný report pani zástupkyni Hlavatej, navrhuje iné 
rozmiestnenie poslancov na zasadnutí, pretože nevidia informácie, ktoré prezentuje starostka 
na plátne, majú ho za chrbtom. Vyjadril sa k zápachu z Chemolaku, a.s.  – občania kontaktujú 
aj jeho kvôli zápachu, chce vedieť, kedy konkrétne sa bude vzniknutá situácia riešiť 
- starostka – v piatok 3.3.2023 vykonali pracovníci obce spolu so zástupcom Chemolaku, a.s. 
„pachovú skúšku“  pri Obecnom úrade a na ul. Hviezdoslavova pred nehnuteľnosťou č. o. 12, 
zároveň informovala prítomných, že v uvedený deň bola v Chemolaku, a.s. vykonaná kontrola 
Inšpekciou životného prostredia, na stretnutia, resp. „námatkové“ kontroly, ktoré inšpekcia 
robí v uvedenej továrni nie sú zástupcovia obce prizývaní,  
- p.p. Janiga – požaduje, aby obec zabezpečila  zápis z tohto rokovania,  a aby sa dožadovala 
prítomnosti zástupcov obce na kontrolách Inšpekcie ŽP,  
- p.p. Repa – súhlasí s p.p. Holkovičom v prípade tenisového klubu v otázke  podmieňovania 
prideľovaných dotácií, navrhuje ako možné riešenie tenisovému klubu, aby oslovili mládež 
a zapojili ju do aktivít klubu, 
- starostka – pokiaľ príde tenisový klub s návrhom, ktorý osloví poslancov, môžu sa poslanci 
zaoberať žiadosťou o pridelenie dotácie pre klub. 
  
Bod 11  
Verejnosť 
Starostka vyzvala prítomných občanov, aby sa zapojili do diskusie. 
 
- p. Vajsáblová Viera  – upozornila na zlý stav praniera pri zmrzline, ktorý  je rozbitý, 
Zvonica pri zastávke pri zmrzlinárovi je zdevastovaná,  
- p. starostka – je to v plánoch, obec bude hľadať zdroje, zvyšuje sa však stále inflácia, čo má 
dopad aj na bežný rozpočet obce, ktorý je veľmi napnutý a jediným východiskom je hľadať 
cudzie zdroje, čo znamená urobiť projektovú dokumentáciu, čo bude musieť financovať obec  
a v rámci úspor bežné opravy a práce budú vykonávať pracovníci obce, komisia kultúrneho 
dedičstva urobí zoznam priorít v oblasti kultúrnych pamiatok obce,     
- p. Sitár – vyjadril sa k otázke dotácie pre tenisový klub – informoval sa, či si majú možnosť  
zahrať tenis aj iní občania, ako členovia klubu, chcel vedieť, na aké prostriedky sa využívajú 
dotácie, skonštatoval, že je veľa nevyužitých priestorov na školskom dvore, ktoré sa dajú 
využiť na zriadenie športovísk pre občanov, 
- p. starostka – súhlasila, že za posledné desaťročia sa v tomto smere nič nevybudovalo, 
- p. Kováčová Anna – na „Duršplaci“ – priestore za rodinnými domami na ul. Trnavskej, je 
skládka, čo s tým bude obec robiť,  
- p. starostka – obec má zámer naviazať zlikvidovanie skládky na uzatvorenie skládky 
Smutná, predpokladané povolenie uzatvorenia skládky je jún 2023, zástupcovia obce majú 
záujem rokovať  s Chemolakom, a.s. aby sa uvedeným odpadom, keďže ide prevažne 
o stavebný odpad, zasypala skládka na Smutnej. - p.p. Hlavatá – informovala o dnešnom 
stretnutí s dendrológom, ktorý spracuje návrh riešenia na ošetrenie chránenej lipy, 
najpravdepodobnejšie pôjde o ozdravenie stromu orezaním imela, v priebehu budúceho 
týždňa bude dendrológ informovať obec o možnostiach riešenie, obec dala vypracovať taktiež 
znalecký posudok na základe ktorého príde k ošetreniu lipy, 
- p. Zvonár Peter – navrhol urobiť osvetlenie zastávky pri cukrárni na ul. SNP, pretože sa tam 
v nočných hodinách schádza mládež, ktorá tam robí neporiadok,  
- p. starostka prisľúbila, že sa  budú  zaoberať týmto problémom. 
 
Záver 
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Starostka poďakovala všetkým prítomným, popriala im príjemný zvyšok večera 
a Veľkonočné 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:  
  

 1.  Schválenie programu OZ  
 2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba  návrhovej a volebnej komisie 
 3.  Aktuálne informácie 
 4.  Návrh VZN č. 93/2023 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Smolenice a s majetkom  
v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci Smolenice zverený 
 5.  Návrh VZN č. 94/2023 – o určovaní obvyklého nájomného v nebytových priestoroch vo 
vlastníctve obce Smolenice 
 6.  CIZS – zrušenie uznesení  
 7.  Návrh na odmenu HK obce Smolenice 
 8.  Návrh na úpravu rozpočtu a rozpočtové opatrenia 
 9.  Správa o kontrolnej činnosti HK obce Smolenice na rok 2022  
 
 
 
                                                                                                                     Svetlana Petrovičová 
                                                                                                                      starostka obce 
 
 
V Smoleniciach, 07.03.2023 
Zapísala: Alena Hirnerová 
 
Overovateľ: Ivana Štibraná 
                    Mária Uhlíková   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


