
Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2019 

konaného dňa 18.9.2019  
od 18.00 hod. v Kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

___________________________________________________________________ 
 

Prítomní:   Marek Lackovič, starosta obce  
 
Prítomní poslanci: Mgr. Janka Almášiová 

Patrik Cvengroš  
   Ing. Ján Karaba 

Ing. František Kavecký  
Tatiana Skybová  
Ing. Adam Takáč  

 
Ďalší prítomní:  JUDr. Mário Vanc – hlavný kontrolór obce  
 
Ostatní prítomní:  Podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu: 
 
01. Otvorenie OZ, zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ, 
určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
02. VZN č. 2/2019 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Hviezdoslavov  
03. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ  
04. VZN č. 3/2019 – Podmienky preberania parciel a cestných telies do vlastníctva 
obce  
05. Voľba nových predsedov a členov Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku 
obce a Sociálnej komisie  
06. Zmluva o dielo na projekt varovného a vyrozumievacieho systému obce  
07. Rôzne  
08. Diskusia s občanmi a záver 
 
Na úvod zasadnutia vyzval starosta obce Marek Lackovič Janku Almášiovú, ktorá 
nastupuje do OZ ako náhradníčka, aby zložila sľub poslanca. Tá sa po jeho zložení 
stala poslankyňou OZ aj po formálnej stránke. 
 
Následne starosta obce Marek Lackovič navrhol zvoliť návrhovú komisiu. 
 
Uznesenie č. 103/2019: 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: Tatiana Skybová. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     



Ing. František Kavecký x    
Mgr. Janka Almášiová x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč x     
Návrhová komisia bola schválená. 

 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za 
overovateľov zápisnice: Patrika Cvengroša a Adama Takáča a za zapisovateľa: 
Františka Kaveckého.. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Mgr. Janka Almášiová x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč x     
Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli 
schválení. 

 
c) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje predložený návrh programu. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš  x   
Ing. Ján Karaba  x   
Ing. František Kavecký  x   
Mgr. Janka Almášiová  x  
Tatiana Skybová  x   
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč  x   
Predložený návrh programu nebol schválený.  
 

Starosta obce ako predkladateľ navrhol doplniť program o nový bod, ktorý dostal 
číslo 7 - Zadanie pre spracovanie UŠ – Centrum obce Hviezdoslavov 

 
d) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje doplnenie bodu programu č. 
7 – názov bodu: Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie – Centrum obce 
Hviezdoslavov. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x    
Ing. Ján Karaba x    
Ing. František Kavecký x    



Mgr. Janka Almášiová x   
Tatiana Skybová x    
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč x     
Doplnenie bodu č. 7 bolo schválené.  

 
 
Doplnený návrh programu: 
 
01. Otvorenie OZ, zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ, 
určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
02. VZN č. 2/2019 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Hviezdoslavov  
03. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ  
04. VZN č. 3/2019 – Podmienky preberania parciel a cestných telies do vlastníctva 
obce  
05. Voľba nových predsedov a členov Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku 
obce a Sociálnej komisie  
06. Zmluva o dielo na projekt varovného a vyrozumievacieho systému obce  
07. Zadanie pre spracovanie UŠ – Centrum obce Hviezdoslavov  
08. Rôzne 
09. Diskusia s občanmi a záver 

 
e) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje pozmenený program. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x    
Ing. Ján Karaba x    
Ing. František Kavecký x    
Mgr. Janka Almášiová x   
Tatiana Skybová x    
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč x     
Pozmenený program bol schválený.  

 
 

K bodu 2 
 
Starosta obce predniesol dôvodovú správu k návrhu VZN č. 2/2019 – Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Hviezdoslavov. K návrhu neprišla v rámci zverejnenie 
žiadna pripomienka. Poslanec Ján Karaba navrhol doplnenie dvoch článkov: 
Čl. 15 Krátkodobý prenájom majetku vo vlastníctve obce  
Čl. 17 Oceňovanie vecných bremien 
 



Po rozprave bolo odhlasované, že navrhovaný článok o oceňovaní vecných bremien 
bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí Komisie územného plánovania, výstavby 
a rozvoja. Nový článok 15 bol doplnený počtom hlasom 6 poslancov za. 
 
Do hlasovanie tak postúpil návrh VZN č. 2/2019, doplnený o článok 15 Krátkodobý 
prenájom majetku vo vlastníctve obce. 
Hlavný kontrolór obce naviac upozornil, že s ohľadom na legislatívne zmeny, bude 
potrebné s vysokou pravdepodobnosťou Zásady hospodárenia opäť upraviť. 
 
Uznesenie č. 104/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 – Zásady hospodárenia s majetkom obce 
Hviezdoslavov, po doplnení nového Článku č. 15 s názvom Krátkodobý prenájom 
priestorov vo vlastníctve obce. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Mgr. Janka Almášiová x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč x     
Uznesenie bolo prijaté.  

 
K bodu 3 
 
K návrhu neprišla v rámci zverejnenie žiadna pripomienka. Po prednesení dôvodovej 
správy a diskusii OZ pristúpilo k hlasovaniu. 
 
 
Uznesenie č. 105/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje 
Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre materskú školu v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hviezdoslavov.  
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Mgr. Janka Almášiová x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč x     
Uznesenie bolo prijaté.  

 



 
K bodu 4 
 
K návrhu neprišla v rámci zverejnenie žiadna pripomienka. Po prednesení dôvodovej 
správy a diskusii OZ prišlo k úprave textu VZN v článku 3, bod d, kde sa text upravuje 
tak, že namiesto explicitne vymenovanej Komisie územného plánovania, výstavby 
a rozvoja uvádza „príslušnej poverenej komisie“. 
V článku 4, v bode 2 sa dopĺňa slovné spojenie „na trvalý pobyt“ za slovo „prihlásený“ 
a upravuje sa lehota 1 rok na 3 roky. 
OZ po schválení týchto zmien počtom hlasov 6 za pristúpilo k záverečnému 
hlasovaniu. 
 
Uznesenie č. 106/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní  materiálu schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov č. 03/2019 o podmienkach 
preberania parciel a cestných telies do vlastníctva obce so zapracovanými zmenami 
v Čl. 3, bode 1, odseku d) a to zmenou slovného spojenia "Komisie územného 
plánovania, výstavby a rozvoja" na slovné spojenie "príslušnej poverenej Komisie" a 
v Čl. 4, bode 2, a to doplnením slovného spojenia „na trvalý pobyt“ za slovom 
„prihlásený“ a zmenou slovného spojenia „po dobu jedného roku“ na slovné spojenie 
„po dobu troch rokov“. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x    
Ing. František Kavecký x     
Mgr. Janka Almášiová x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč x     
Uznesenie bolo prijaté.  

 
 
K bodu 5 
 
Po prednesení dôvodovej správy OZ pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č. 107/2019: 
Obecné zastupiteľstvo  1.  a) odvoláva predsedu Komisie pre rozpočet, financie a 
správu majetku obce Ing. Jaroslavu Polakovič, b) schvaľuje a volí za predsedu 
Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce Tatianu Skybovú. 2. a) odvoláva 
predsedu Sociálnej komisie Patrika Cvengroša, b) schvaľuje a volí za predsedu 
Sociálnej komisie Mgr. Janku Almášiovú. 3. a) schvaľuje a volí novú členku Komisie 
pre rozpočet, financie a správu majetku obce Ing. Jaroslavu Polakovič. b) schvaľuje a 
volí nového člena Sociálnej komisie Patrika Cvengroša. 
 
 
 
 
 



Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x    
Ing. František Kavecký x     
Mgr. Janka Almášiová x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč x     
Uznesenie bolo prijaté.  

 
K bodu 6 
 
Po prednesení dôvodovej správy OZ pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č. 108/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje 
Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je „Projektová dokumentácia – varovný a 
vyrozumievací systém obce Hviezdoslavov“ so spoločnosťou Elicom, s. r. o. v celkovej 
cene 3400,00 EUR + DPH.   

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x    
Ing. František Kavecký x     
Mgr. Janka Almášiová x    
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč x     
Uznesenie bolo prijaté.  
 

K bodu 7 
 
Po prednesení dôvodovej správy a rozprave OZ pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č. 109/2019: 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie za 
podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre 
rozvojové územie 4-01/2010 Centrum obce Hviezdoslavov, a to všetko 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

  
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x    
Ing. František Kavecký x     
Mgr. Janka Almášiová x    



Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová 
Sumihorová 

- - - 

Ing. Adam Takáč x     
Uznesenie bolo prijaté.  
 

K bodu 8 
 
Starosta obce s hrdosťou oznámil nomináciu Hviezdoslavova na Cenu ZOMOS za 
otvorenú samosprávu.  
Následne pozval prítomných na oslavy Dňa obce 2019 a poďakoval sa za podporu 
firiem, ktoré prispeli finančnými a vecnými darmi, alebo službami. 
Referoval o spustení pilotného projektu autobusovej verejnej dopravy. 
Obec umožnila rozmiestniť na svojom území kontajnery občianskeho združenia 
Ekocharita na zber šatstva a topánok. Okrem charitatívneho rozmeru vyzdvihol 
starosta aj ekologický prínos projektu. 
Ďalej oznámil, že dňa 23.9.2019 bude možné v KD darovať krv. 
Občania boli oboznámení s vývojom projektov budovania vodovodnej a kanalizačnej 
siete v obci a realizovaných sanácií ciest na ulici Poľná a Umelecká. 
Starosta poďakoval občanom, ktorí 14.9.2019 prišli na brigádu do areálu MŠ. Od tohto 
dátumu sa v obci konajú aj futbalové tréningy pre deti. 
 
Poslankyňa Tatiana Skybová pozvala občanov v rámci Dňa obce na workshop 
o kompostovaní a upozornila ich na možnosť zakúpiť si prekopávač kompostu. 
 
Poslanec Ján Karaba podal interpeláciu na stav vymáhania pohľadávok. 
Starosta a Hlavný kontrolór obce odpovedali, že sú pripravené predexekučné výzvy 
so zohľadnením priority doby omeškania a výšky dlžnej sumy. Finančná komisia 
pripravuje v tejto súvislosti nové VZN. 
Poslanec Ján Karaba navrhol, pokiaľ to dovolia predpisy, aby boli dlžníci na stránke 
obce identifikovaní. 
 
Poslankyňa Janka Almášiová sa opýtala, čo sa robí pre lepšiu motiváciu ľudí prihlásiť 
si v obci trvalý pobyt. 
Starosta odpovedal, že sa pripravuje nové VZN s výhodami pre obyvateľov obce, ktoré 
nebudú diskriminačné. 
 
Diskusia s občanmi  
 
Pán Ozogányi oznámil ako podnet, že na Športovej ulici už desať dní nesvieti verejné 
osvetlenie. Úrad preverí, či je osvetlenie už prebraté do majetku obce a v takom 
prípade vykoná nápravu. 
Pán Ozogányi ďalej žiadal, aby mu bola doručená odpoveď podľa infozákona na 
v minulosti doručenú žiadosť o informáciu, kedy bolo vydané Stavebné povolenie na 
parcelu č. 344/683 a ako bude nahradených 72 vzrastlých stromov, ktoré boli 
vyrúbané pri realizácii projektu 56 RD.   
Pán Ozogányi žiadal, ako už na júnovom zasadnutí OZ, aby obec zistila, na základe 
čoho sa pôvodná historická hasičská striekačka z roku 1931 nachádza v Šamoríne a  
Žiadal OZ, aby bola zabezpečená jej inštalácia v Hviezdoslavove. 
Umiestnenie v chránených priestoroch hasičskej stanice v Šamoríne je podľa starostu 
a poslancov to najlepšie lepšie riešenie, nakoľko Hviezdoslavov nemá ani hasičskú 
zbrojnicu, ani iné vhodné priestory. 



Pán Ozogányi sa pýtal, ako pokračuje vybudovanie chodníka od Hviezdneho bývania  
na žel. st. Kvetoslavov, ktorý má podľa zmluvy vybudovať investor. 
Starosta odpovedal, že o veci sa stále rokuje a pripravuje sa zmluva. 
Pán Ozogányi sa pýtal, prečo sa nepokračuje v projekte spoločnej školy 
v Kvetoslavove, ale pripravuje sa výstavba cirkevnej školy. 
Starosta odpovedal, že s ohľadom na demografický vývoj je potrebné súbežne 
pripraviť aj výstavbu obecnej školy a obe školy stále nebudú mať dostatočnú kapacitu. 
 
Pán Kotula sa opýtal na projekt autobusovej linky do Bratislavy. 
Starosta ho informoval o využívaní kapacity spoja v prvých dňoch na úrovni cca 23% 
a možnosti pripomienkovať grafikón dopravy na stránke Trnavského samosprávneho 
kraja. 
 
Pán Kotula sa opýtal, kde sa možno oboznámiť s projektom vodovodu a kanalizačnej 
siete. 
Starosta informoval občanov, že dokumentácia je k nahliadnutiu na obecnom úrade. 
19:45 uzavrel starosta zasadnutie. 
  
Vo Hviezdoslavove, dňa 19.9.2019 
 
 
 
 
Zapísal: František Kavecký _______________________________ 
 
 
Overil: Patrik Cvengroš  _______________________________ 
 
  

Adam Takáč   _______________________________ 
 
 


