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Zápisnica  
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hviezdoslavov v roku 2019 

konaného dňa 11.12.2019 
od 8,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 
Prítomní:     Marek Lackovič, starosta obce 
    
Prítomní poslanci:   Mgr. Janka Almášiová 
     Ing. Ján Karaba 
     Ing. František Kavecký    

  Tatiana Skybová 
  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   
  Ing. Adam Takáč 
 

Ďalší prítomní: Jana Zemanová – ekonóm obce Hviezdoslavov  
 
Neprítomní:  Patrik Cvengroš (poslanec OZ) – ospravedlnený, 

JUDr. Mário Vanc (hlavný kontrolór obce) – ospravedlnený 
 
Ostatní prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
   
 
Návrh programu: 
01. Otvorenie OZ; určenie návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
02. Kontrola plnenia uznesení 
03. VZN č. 5/2019 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa rodičom s trvalým   
      pobytom v obci Hviezdoslavov 
04. VZN č. 6/2019 o miestnych daniach, poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobné  
      stavebné odpady 
05. Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ v zriaďovateľskej  
      pôsobnosti obce Hviezdoslavov 
06. Vzatie na vedomie urbanistických štúdií –Areál Hviezda, Areál Senecká, Hviezdny dvor,  
      Pri Hájovni 
07. Návrh rozpočtu na rok 2020 + odb. stanovisko hl. kontrolóra obce 
08. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2019 
09. Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve na činnosť ext. projektového manažmentu projektu  
      „Prístavba MŠ Hviezdoslavov formou modulov“ 
10. Voľba a odvolávanie členov komisií 
11. Prevzatie verejného osvetlenia na ulici Slnečnicová 
12. Rôzne 
13. Diskusia s občanmi a záver 
 
 
K bodu 1 
Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej aj „OZ“) otvoril Marek Lackovič, starosta obce, 
o 8,04 hod. Privítal všetkých prítomných. Informoval, že poslanec OZ Patrik Cvengroš a tiež 
hlavný kontrolór obce JUDr. Mário Vanc sa ospravedlnili z dnešného zasadnutia OZ. Zároveň 
skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci OZ a teda je zastupiteľstvo uznášaniaschopné.  
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a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Karabu a dal poslancom OZ  
hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
 
Návrh uznesenia č. 120/2019 a): 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Ing. Ján Karaba. 
 

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

       Návrhová komisia bola schválená. 
 
 
b) Starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby navrhla overovateľov zápisnice 
a zapisovateľa. Návrhová komisia navrhla za overovateľov zápisnice a uznesení: Ing. 
Dominiku Šalátovú Sumihorovú a Mgr. Janku Almášiovú a za zapisovateľa: Ing. Vieru 
Gešovú. Starosta obce dal poslancom OZ o návrhoch hlasovať. 
 

Návrh uznesenia č. 120/2019 b): 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice: Ing. Dominiku Šalátovú Sumihorovú a Mgr. Janku Almášiovú a za zapisovateľa: 
Ing. Vieru Gešovú 
 

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

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli schválení. 
 
 

c) Návrh programu 
Starosta obce skonštatoval, že v návrhu programu nie sú navrhované žiadne zmeny. Požiadal 
preto návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ o návrhu 
hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 120/2019 c): 
c) Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje predložený návrh programu. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X     
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X     
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Predložený návrh programu bol schválený.  

 
K bodu 2 
Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a ich obsahom a konštatoval, že 
uznesenia sa priebežne plnia resp. sú splnené a zverejnené.  

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 121/2019: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu berie na 
vedomie plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
 
 
 
K bodu 3  
VZN č. 5/2019 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa rodičom s trvalým  
pobytom v obci Hviezdoslavov 
Starosta obce informoval prítomných, že toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj 
„VZN“) bolo vypracované predsedkyňou Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku – 
Tatianou Skybovou, v spolupráci s právnym zástupcom obce – JUDr. Petrom Reiszom. 
Členovia a prítomní hostia na Komisii s definitívnym znením na svojom zasadnutí dňa 
11.12.2019 súhlasili.  
Vzhľadom na odliv podielových daní vplyvom vysokého percenta obyvateľov bez trvalého 
pobytu v našej obci nevyhnutne potrebujeme prinášať efektívne opatrenia s cieľom motivovať 
ľudí, ktorí tu žijú, aby si trvalé pobyty do Hviezdoslavova zmenili. Za jedného človeka je 
podielová daň cca. 375 eur ročne. Je dôležité vytvárať atraktívne prostredie pre obyvateľov – 
vyžaduje si to aj správne namiešanie finančných úľav, sociálnych bonusov, či peňažných 
benefitov. Jeden z takýchto benefitov je aj predmetom predkladaného VZN, ktorého účinnosť 
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bude od 1.1.2020. Ide o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa rodičom s trvalým 
pobytom vo Hviezdoslavove vo výške 100,- EUR. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok 
patrí na každé jedno dieťa. Na webovom sídle obce vyjadrilo ku 29.11.2019 sympatie tomuto 
návrhu až 151 jednotlivých účtov (ľudí) prostredníctvom implementovaného počítadla, ktoré 
je súčasťou každého príspevku na webe www.hviezdoslavov.sk. Počet narodených detí: r. 
2015 – 27, r. 2016 – 31, r. 2017 – 51, r. 2018 – 49. Zaťaženie obecného rozpočtu bude na 
úrovni cca. 3.500 – 5.500,- Eur ročne. Je potrebné o príspevok požiadať a splniť podmienky 
uvedené vo VZN. 

Starosta informoval, že obecný úrad obdržal pripomienky od 4 ľudí, ktoré mali podobný, ba 
prakticky identický slovosled. Základný výrok, a síce že obec sa prezentuje výrazným 
šetrením, nemá logickú oporu, ba práve naopak. Obec chce vynakladať finančné prostriedky 
racionálne a efektívne, hodnota za peniaze je alfou a omegou každého rokovania Komisie pre 
rozpočet, financie a správu majetku a inak to nie je ani v tomto prípade. Rozpočet na rok 2020 
je navrhnutý do posledného centu ako vyrovnaný. Zo strany občanov neprišlo k návrhom 
doplnenia konkrétnych odstavcov resp. konkrétnej úprave textu v zverejnenom VZN, preto 
navrhuje predmetné VZN schvaľovať tak ako bolo predložené. Zo strany občanov bol 
prejavený záujem ohľadom vítania novonarodených občanov - v budúcnosti by mohla byť 
táto akcia zavedená na pravidelnej báze, sociálna komisia premyslí spôsob jej 
uskutočňovania. 

Rozprava:  

Ing. Karaba: Navrhuje doplniť čl. 4.2, že pri 90 dňoch ide o prípady podľa článku 2 bodu 1 
písmeno f. Starosta následne informoval, že to bolo takto doplnené/upresnené. Bude to 
zapracované aj do uznesenia. 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 122/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov č. 05/2019 o jednorazovom príspevku 
pri narodení dieťaťa rodičom s trvalým pobytom v obci Hviezdoslavov s doplnením Čl. 
4.2, a to takto „V prípade oprávnenej osoby podľa Čl. 2, bodu 1, písm. f) do 90 dní od 
právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu o zverení dieťaťa do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, no najneskôr do dovŕšenia jedného roka dieťaťa.“ 

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

Uznesenie bolo prijaté.  
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K bodu 4  
VZN č. 6/2019 o miestnych daniach, poplatku za komunálny odpad a poplatku za 
drobné stavebné odpady 
 
Starosta obce informoval, že mnohé legislatívne zmeny majú vplyv na výrazné zvýšenie 
bežných výdavkov rozpočtu obce už aj v roku 2019, ako aj následne v budúcich rokoch 
a predstavujú veľmi negatívny zásah do hospodárenia obcí. Ide napr. o tzv. chodníkovú 
novelu, obedy zadarmo, ale aj výrazné zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb, 
rekreačné poukazy, novelu o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, či 
novelu zákona o sociálnych službách, ktoré sa prenášajú na plecia samospráv. Väčšie 
vynútené výdavky bez adekvátneho rastu príjmov, to je realita, ktorej aktuálne čelia a budú 
čeliť všetky slovenské mestá a obce. Podľa analýzy Združenia miesta a obcí Slovenska, Únie 
miesta a obcí bude 97% miest a obcí prejsť k optimalizácií týchto daní. Rok 2020 teda 
prinesie normalizáciu sadzieb za niekoľko miestnych daní a poplatkov, ktorých výška sa 
niekoľko dlhých rokov neupravovala a zďaleka tak nereflektovala na potreby súčasnosti. 
Preto navrhujeme zvýšenie daní a poplatkov s účinnosťou od 1.1.2020. Táto zmena sa bude 
týkať fyzických aj právnických osôb. V našej obci za posledné roky dane zvyšované neboli. 
Všetky dane pôjdu do rozvoja obce. Nie je schválené žiadne zvýšenie platu pre starostu ani 
pre poslancov. Pre občanov s trvalým pobytom je možnosť požiadať o zľavu z poplatku 
za komunálny odpad (do 20%) – dôvodová správa bola predložená spolu s návrhom tohto 
VZN.  Na základe porovnania okolitých obcí – Kvetoslavova, Hubíc, Štvrtku na Ostrove, 
Rovinky, Dunajskej Lužnej, Miloslavova –  boli dane našej obce v mnohých prípadoch 
neporovnateľne nízke. Avšak v súčasnosti je porovnávanie s obcami irelevantné, nakoľko 
prakticky všetky (nielen) susedné samosprávy prechádzajú, rovnako ako my, 
„nedobrovoľným“ zvyšovaním daní a poplatkov. Na základe mnohých rokovaní a analýz 
Finančnej komisie obce a na základe jej odporúčania sa sadzby daní normalizovali na 
porovnateľnú úroveň obcí s obdobným počtom obyvateľov a obdobnými potrebami, čo 
prinesie aj zlepšenie vybavenosti obce. Je potrebné si uvedomiť, že občania chcú o.i. 
vodovod, kanalizáciu, cesty, osvetlenie, školy, škôlky a pod. a nie je možné to zabezpečovať 
bez adekvátnych príjmov. V prípade zvýšenia poplatku za komunálny odpad obec reflektuje 
aj na vysoký nárast celkových nákladov na komunálny odpad, ktoré zahŕňajú predovšetkým 
nárast skládkovného o 30% od 1.1.2020 a zvýšené náklady za služby zberovej spoločnosti 
ako aj ďalšie služby, ako napr. likvidácia bioodpadu.  
Starosta informoval prítomných o zapracovaní zmien vyplývajúcich z poslaneckej porady: 
- zníženie poplatku sadzby dane za nadzemné podlažie pri viacpodlažných stavbách 
- zvýšenie poplatku za prenájom verejného priestranstva (stánky, atrakcie) 
- zvýšenie poplatku za prenocovanie  
- zvýšenie poplatku za drobné stavebné odpady/kontajnery (pre FO aj PO) 
Snahou obce je, aby sa niektoré nevyhnutné opatrenia čo najmenej dotkli najzraniteľnejších 
skupín obyvateľstva, ako sú seniori, či zdravotne znevýhodnení občania. Týmto osobám môže 
obec niektoré poplatky znížiť až o 50%. 
Vyhodnotenie pripomienok predkladateľom: 
Vzhľadom na obšírnu dôvodovú správu starosta obce považuje mnohé vyššie uvedené 
skutočnosti, aj identicky sa opakujúce pripomienky, za vysvetlené. Navýšenie daní vychádza 
už zo spomenutých dôvodov, a predovšetkým je prínosom pre zlepšenie vybavenosti v našej 
obci, ktorá je v porovnaní s inými obcami s obdobným počtom obyvateľov nepostačujúca 
a ako bolo spomenuté, je nevyhnutné pri tvorení vyrovnaného, príp. prebytkového rozpočtu.  
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Čo sa týka frekvencie vývozu odpadu, prípadne navýšenia počtu nádob, najbližšie dni 
prebehnú koncoročné rokovania s OZV Envi Pak ohľadom optimalizácie nastavenia vývozov 
podľa skutočného stavu, ktorý sme tento rok mali možnosť aj vďaka pripomienkam sledovať 
a budeme apelovať na zlepšenie stavu.  
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhuje starosta obce schváliť VZN, resp. 
uznesenie s implikovanými pripomienkami a to - oprava gramatických chýb a zvýšenie 
sadzby dane za užívanie verejného priestranstva a zníženie sadzby dane za podlažie. 
 
Rozprava:  

Ing. Kavecký: Poplatok za prenájom 1,50 eur/1 noc za prenocovanie je aj v porovnaní s inými 
obcami a aj veľkými mestami pomerne vysoký, aj vzhľadom na atraktivitu prostredia. 
Navrhuje poplatok 1,- eur/1 deň za prenocovanie. 

Starosta: Preferuje ponechať na 1,50 eur/1 deň za prenocovanie, nakoľko ten rozdiel nie je tak 
marginálny pre poskytujúcich ubytovanie, avšak pre obec to prinesie ďalšie peniaze napr. na 
mzdu nového človeka, ktorý by mohol vypomôcť na obecnom úrade.  

Ing. Karaba: Navrhuje radšej v tejto súvislosti upraviť základ pre stavebné pozemky, aj 
vzhľadom na veľkú stavebnú činnosť. V čl. 2.5 navrhuje sumu 30,- eur/m2.  

Starosta: Súhlasí a tým pádom by sa ponechalo 1,- eur /1noc prenocovania. 

Ing. Karaba: Navrhuje v tejto súvislosti zvýšiť aj sumu pre nevýherné prístroje napr. na 2000,- 
eur, súhlasí starosta aj ďalší poslanci. Suma nemá v zákone strop.  

Starosta informoval o vyhodnotení pripomienok (prišli od 8 ľudí), sú vysvetlené, opakujúce sa 
– uvedené bolo dostatočne vysvetlené aj v dôvodovej správe. Zákon priamo umožňuje znížiť 
poplatok za komunálny odpad pre obyvateľov s trvalým pobytom, do VZN sa to neuvádza. 
Čo sa týka pripomienok k definovaniu poplatníka s TP vo VZN, tento je definovaný v §77 
ods. 2 a nasl. zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, preto sme nemohli túto úľavu preniesť do 
VZN. Jediný spôsob, ako sa to dalo nastaviť v súlade so zákonom bolo postupovať v súlade s 
§82 ods. 3 (odpustenie/zmiernenie poplatku) a to tým, že obec vydá rozhodnutie o zmiernení 
poplatku vo výrube a občan/poplatník následne bude môcť požiadať o túto úľavu. V prípade 
uplatnenia zľavy obyvateľov s TP činí nárast poplatkov za KO iba 17% (bez úľav 47%). 
V bytovkách so správcami bude možnosť požiadania o zľavu pre obyvateľov s trvalými 
pobytmi v bytovkách ešte upresnená – informačný list pôjde jednotlivým správcom bytových 
domov (napr. Hviezdne Bývanie).   
 
Otázka z pléna: Ako sa upravujú dane za ornú pôdu? Ing. Karaba odpovedá, že ide o 50% 
nárast. Starosta informuje, že počas pripomienkového konania neprišla ani jedna pripomienka 
v súvislosti s poplatkom za ornú pôdu. Spôsoby informovania občanov sú nastavené 
viacerými spôsobmi – úradná tabuľa, webová stránka obce, sms informovanie, live-stream 
starostu obce. Obec je maximálne otvorená a transparentná navonok k občanom. Častokrát 
sme svedkami toho, že občania nemajú záujem o námety a návrhy, hoci sociálne siete sú plné 
rôznych vyjadrení, avšak máloktorí občania svoje námietky a pripomienky doručia na obecný 
úrad. 
 
Ing. Karaba: Opraviť v predloženom návrhu VZN gramatické chyby. 
  
Nakoľko už neboli ďalšie návrhy od poslancov OZ, starosta obce požiadal návrhovú komisiu 
o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia č. 123/2019: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hviezdoslavov č. 06/2019 o miestnych daniach 
a o poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobné stavebné odpady s úpravami 
podľa návrhu Obecného zastupiteľstva: 
 

§ v čl. 2.5. zmena na 30 EUR/m2, 
§ v čl. 5.2. zmena na 0,1 EUR/m2, 
§ v čl. 14.1. písm. a) zmena na 2,5 EUR/m2, 
§ v čl. 14.1. písm. b) zmena na 0,5 EUR/ 1 m2/ 1 deň pre FO a 1,5 EUR/ 1 m2/ 1 deň 

pre PO, 
§ v čl. 15.2. zmena na 1 EUR/ 1 osoba / 1 prenocovanie, 
§ v čl. 18.2. zmena na 2000 EUR/ 1 nevýherný hrací prístroj/ 1 kalendárny rok, 
§ oprava gramatických chýb v čl. 23.7. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 5  
Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre MŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Hviezdoslavov 
 
Starosta obce informoval, že rodičia detí navštevujúcich materskú školu prejavili 
nespokojnosť s výškou doplatku na stravu – snahou obce preto bolo upraviť cenové hladiny 
príspevkov na úhradu nákladov na stravu. Spolu s finančnou komisiou bola analyzovaná 
finančná situácia. Dospelo sa k záveru, že výšku príspevku, ktorým prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa na réžiu je možné znížiť maximálne o 0,20 . Režijné náklady pre 
zákonného zástupcu  predstavujú  teda 1,00  s DPH na dieťa na 1 deň. 
Návrh bol zverejnený na Úradnej tabuli a webovom sídle obce v súlade so zákonom dňa 
18.11.2019. 
 
K zverejnenému návrhu VZN č. 5/2019 boli doručené pripomienky od 4 ľudí. Všetky 
pripomienky k dodatku sa týkali zníženia režijných nákladov rodičov o 50% (0,60€) až 100% 
(1,20€). Ako je uvedené v dôvodovej správe, momentálne vie obec znížiť režijné náklady 
maximálne o 0,20€. Je to z toho dôvodu, že obec zatiaľ prevádzkuje novú MŠ z dotácií, ktoré 
boli určené len pre 37 žiakov. Z analýzy príjmov a výdavkov na MŠ vyplynulo, že obec ešte 
dopláca cca 26€ na dieťa na mesiac. 

Dotácie na žiakov sú známe približne v marci, vždy za kalendárny rok, t. j. za obdobie 1.1. – 
31.12. Potom opäť spravíme analýzu príjmov a výdavkov a ak to bude možné, znížime 
opätovne náklady na réžiu. 
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Jedna pripomienka sa týkala aj zníženia poplatku za MŠ. Tento poplatok sme nechceli znížiť 
z toho dôvodu, že by MŠ mala menej prostriedkov na nákup školských pomôcok. 
V pripomienkach bolo argumentované tým, že v okolí sú poplatky za MŠ podstatne nižšie. 
Uvádzame pre porovnanie poplatky z okolitých dedín a Bratislavy. Poplatky sú porovnateľné 
s tými vo Hviezdoslavove. 
 
Kvetoslavov 
Trvalý pobyt (TP) Rodičia s TP Jeden rodič TP Bez TP 

Poplatok (€) 30 50 80 

 
Miloslavov 
Trvalý pobyt (TP) Rodičia s TP Jeden rodič TP Bez TP 

Poplatok (€) 40 70 100 

 
Dunajská Lužná  Poplatok 20€ 
BA – Ružinov: Poplatok 50€, predškolák 13€ 
BA – Petržalka: Poplatok 100€, predškolák 30€ 
BA – Podunajské Biskupice: Poplatok 45€ 
 
V budúcnosti je možné uvedený poplatok prehodnotiť. Čakáme na podielové dane a dotácie 
na nové deti (zatiaľ dostávame dotácie v tomto školskom roku v mesiacoch 9-12/2019 len na 
37 detí rozpočtovaných na rok 2019).   

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 124/2019:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre materskú školu 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hviezdoslavov. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X   
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová    X 
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
 
K bodu 6  
Vzatie na vedomie urbanistických štúdií –Areál Hviezda, Areál Senecká, Hviezdny dvor, 
Pri Hájovni 
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Starosta obce informoval, že predmetné pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Hviezdoslavova sú v právoplatnom Územnom pláne a jeho Zmenách a doplnkoch označené 
ako rozvojové plochy. V právoplatnom územnom pláne obce Hviezdoslavov bolo stanovené 
spracovanie urbanistickej štúdie pre tieto lokality. Podľa stavebného zákona a vyhlášky 
55/2001 musí byť pred spracovaním urbanistickej štúdie najskôr spracované Zadanie 
urbanistickej štúdie, ktoré určí najmä obsah a rozsah štúdie. Platný Územný plán obce 
Hviezdoslavov hovorí, že Zadanie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov. 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove súhlasilo so začatím procesu obstarania 
urbanistických štúdií za podmienky verejného prerokovania zadania aj návrhu urbanistických 
štúdií pre tieto projekty v navrhovaných rozvojových lokalitách Územného plánu obce 
Hviezdoslavov z r. 2008 a jeho Zmenách a doplnkoch, a to všetko prostredníctvom odborne 
spôsobilých osôb v zmysle § 2a stavebného zákona, a to na svojom zasadnutí dňa 1.8.2019 
Uzneseniami č. 88, 89, 90 a 94/2019. Predmetné urbanistické štúdie boli transparentne 
zverejnené na webovom sídle obce v mesiacoch október a november 2019, zadania pre 
spracovania UŠ boli rovnako zverejnené v mesiaci august 2019. 
 
Stanoviská Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja z jej zasadnutia dňa 
20.11.2019 o 18:00 na Obecnom úrade vo Hviezdoslavove: 
 
1) UŠ Areál Hviezda (záverečné prerokovanie) 
K tejto UŠ neboli doručené žiadne pripomienky. Komisia odporúča OZ, aby UŠ vzalo na 
vedomie. V ďalšom postupe spracovania projektov by ale mal investor vziať do úvahy tieto 
pripomienky, resp. výhrady a Stavebný úrad by mal vyžadovať ich dodržanie: 
a, Pri realizácii IBV zo strany ulice realizovať priehľadné ploty. 
b, Vytvoriť v rámci areálu oddychové zóny zo zeleňou. 
c, V rámci lokality vytvoriť projekt s jednotným architektonickým rázom. 
d, V štúdii a projektoch zosúladiť terminológiu podlažie – poschodie. 
 
2) UŠ Areál Senecká (záverečné prerokovanie) 
K tejto UŠ bola doručená 1 pripomienka (samostatná príloha týchto materiálov na rokovanie 
OZ). Komisia odporúča OZ, aby UŠ vzalo na vedomie. V ďalšom postupe spracovania 
projektov by ale mal investor vziať do úvahy tieto pripomienky, resp. výhrady a Stavebný 
úrad by mal vyžadovať ich dodržanie: 
a, Zachovať územnú rezervu pre dopravné riešenie križovatky s ulicou Senecká a Čerešňárka 
a v tejto súvislosti navrhnúť iné umiestnenie trafostanice. 
b, Uvažovať s peším prepojením lokality s občianskou vybavenosťou plánovanou v areáli 
obytného súboru Hviezdne bývanie a s plánovaným nákupným centrom pri vlakovej stanici 
v Kvetoslavove ako alternatívu k chodníku na okraji frekventovanej cesty II/503 doplneným 
o sprievodnú verejnú vysokú zeleň. 
 
Komisia víta návrh výstavby zdravotného strediska, priestorov pre služby a fyzioterapiu. 
Vyjadrenie k pripomienke: ÚPN dovoľuje v regulačnom obvode združené rodinné domy /teda 
aj radové na 20 % výmery regulačného obvodu (RO 1 - 01/2010) do ktorého patrí aj lokalita 
Senecká aj lokalita IBV Flora. Tento regulatív UŠ neporušuje, pretože ani ďalšie 2 lokality v 
RO neplánujú združené RD. Tu by asi malo ísť o rozumný dohovor medzi investormi, pretože 
z pozície obce nemáme k dispozícii vhodné nástroje ako to direktívne ovplyvniť. Pokiaľ má 
Komisia správne informácie, tak investor Seneckej zvolil tento typ zástavby aj ako určitú 
bariéru voči negatívnym dopadom intenzívnej dopravy na II/503 na ostatné obytné územie a 
teda aj na lokalitu IBV Flora. V tejto súvislosti sa vynára otázka susedstva s Hviezdnym 
bývaním, ktoré má dokonca 3 nadzemné podlažia a tiež je v tesnej blízkosti lokality IBV 
Flora, takže sa obávame, že vidiecky charakter v okolí lokality bol už dávno porušený. Ale 
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ako už Komisia naznačila, malo by ísť o nejakú rozumnú dohodu developerov, resp. 
investorov. 
 
3) UŠ Hviezdny dvor (záverečné prerokovanie) 
K tejto UŠ neboli doručené žiadne pripomienky. Komisia odporúča OZ, aby UŠ vzalo na 
vedomie. V ďalšom postupe spracovania projektov by ale mal investor vziať do úvahy tieto 
pripomienky, resp. výhrady a Stavebný úrad by mal vyžadovať ich dodržanie: 
a, Zmeniť priestor pre fitnes na viacúčelovú telocvičňu s možnosťou hrania loptových hier. 
Obec má záujem o dlhodobý prenájom tohto priestoru. 
b, Zväčšiť podlahovú plochu pre občiansku vybavenosť. 
c, Dbať na splnenie noriem pre parkovanie rezidentov a vytvoriť rezervu parkovacích miest. 
d, Vzhľadom na charakter výstavby tvorenej obytnými domami venovať zodpovedajúcu 
pozornosť koncipovaniu verejnej zelene v obytnom súbore. 
 
4) UŠ Pri Hájovni (záverečné prerokovanie) 
K tejto UŠ neboli doručené žiadne pripomienky. Komisia odporúča OZ, aby UŠ vzalo na 
vedomie. V ďalšom postupe spracovania projektov by ale mal investor vziať do úvahy tieto 
pripomienky, resp. výhrady a Stavebný úrad by mal vyžadovať ich dodržanie: 
a, Zachovať územnú rezervu pre dopravné riešenie križovatky Pri hájovni. 
b, Participovať na realizácii obecného rybníka a realizovať v jeho okolí sadové úpravy. 
c, Realizovať rekonštrukciu ulice Pri hájovni v adekvátnom úseku a v kategórii podľa 
dopravnej štúdie. 
d, Vybudovať popri ulici Pri hájovni chodník. 
 
Rozprava: 
Ing. Karaba: Navrhuje v areáli Hviezda zvážiť inú funkciu občianskej vybavenosti v prípade 
SO-01, napr. zdravotné stredisko.  
 
Starosta obce informoval, že sa budú čítať návrhy uznesení postupne podľa jednotlivých 
urbanistických štúdií a hlasovanie prebehne po každej jednej zvlášť.  
Následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 125/2019 a dal 
poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 125/2019:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu „Obytný súbor s občianskou 
vybavenosťou – Areál Hviezda“ od obstarávateľa XL four, s. r. o., spracovanú pre 
rozvojovú plochu č. 3-01/2010 za účelom spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov s výhradou 
dodržať nasledujúce pripomienky: 
a) Realizovať priehľadné ploty pri realizácii IBV zo strany ulice a minimalizovať použitie 
betónových a iných prefabrikovaných oplotení v rámci celej lokality. 
b) Vytvoriť verejne prístupné oddychové zóny so zeleňou v rámci celého areálu. 
c) Vytvoriť projekt s jednotným architektonickým rázom v rámci celej lokality. 
d) Zosúladiť terminológiu podložie vs. poschodie v štúdii a projektoch. 
e) Nastaviť harmonogram prác tak, aby sa dom sociálnych služieb pre seniorov a polyfunkcia 
budovala v predstihu, príp. nanajvýš súčasne s rodinnými domami. 
f) Zvážiť inú funkciu občianskej vybavenosti v prípade SO-01, napr. zdravotné stredisko. 
 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X    



 11 

Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 126/2019 a dal 
poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 126/2019:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu „Obytný súbor s občianskou 
vybavenosťou – Areál Senecká“ od obstarávateľa XL four,  s. r. o., spracovanú pre 
rozvojovú plochu č. 1-01/2010 za účelom spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov s výhradou 
dodržať nasledujúce pripomienky: 
a) Realizovať priehľadné ploty pri realizácii IBV zo strany ulice a minimalizovať použitie 
betónových a iných prefabrikovaných oplotení v rámci celej lokality. 
b) Vytvoriť verejne prístupné oddychové zóny so zeleňou v rámci celého areálu. 
c) Nastaviť harmonogram prác tak, aby sa dom služieb, obchody, zdravotné stredisko, resp. 
polyfunkcia budovala v predstihu, príp. nanajvýš súčasne s rodinnými domami. 
d) Zachovať územnú rezervu pre dopravné riešenie križovatky s ulicou Senecká, Čerešňárka 
a vstupom do časti Záhrady, v tejto súvislosti navrhnúť iné umiestnenie trafostanice 
a v súčinnosti s obcou zabezpečiť vyriešenie tejto križovatky. 
e) Koordinovať pešie prepojenie lokality s občianskou vybavenosťou plánovanou v areáli 
obytného súboru Hviezdne bývanie a s plánovaným nákupným centrom pri žel. stanici 
Kvetoslavov ako alternatívu k chodníku na okraji frekventovanej cesty II/503 doplneným 
o sprievodnú verejnú vysokú zeleň. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X    
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 127/2019 a dal 
poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia č. 127/2019:  
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu „Obytný súbor – Hviezdny 
dvor“ od obstarávateľa XL four, s. r. o. spracovanú pre rozvojovú plochu č. 03 za účelom 
spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov s výhradou dodržať nasledujúce pripomienky: 
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a) Realizovať priehľadné ploty pri realizácii IBV zo strany ulice a minimalizovať použitie 
betónových a iných prefabrikovaných oplotení v rámci celej lokality. 
b) Vytvoriť verejne prístupné oddychové zóny so zeleňou v rámci celého areálu. 
c) Nastaviť harmonogram prác tak, aby sa občianska vybavenosť budovala v predstihu, príp. 
nanajvýš súčasne s obytnými domami. 
d) Zmeniť priestor pre fitnes na viacúčelovú telocvičňu s možnosťou hrania loptových hier 
a zmluvne sa s obcou Hviezdoslavov dohodnúť na dlhodobom prenájme tohto priestoru. 
e) Zväčšiť podlahovú plochu pre občiansku vybavenosť. 
f) Dbať na splnenie noriem pre parkovanie rezidentov a vytvoriť rezervu parkovacích miest. 
g) Venovať zodpovedajúcu, resp. zvýšenú pozornosť koncipovaniu verejnej zelene v obytnom 
súbore vzhľadom na charakter výstavby tvorenej obytnými domami. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš    
Ing. Ján Karaba X   
Ing. František Kavecký X   
Mgr. Janka Almášiová X   
Tatiana Skybová   X 
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X   

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia č. 128/2019 a dal 
poslancom OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 128/2019: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie urbanistickú štúdiu „Obytný súbor s občianskou 
vybavenosťou – Pri Hájovni“ od obstarávateľa XL four, s. r. o. spracovanú pre rozvojové 
plochy č. 20, 21 a 22 za účelom spodrobnenia ÚPN obce Hviezdoslavov s výhradou dodržať 
nasledujúce pripomienky: 
a) Realizovať priehľadné ploty pri realizácii IBV zo strany ulice a minimalizovať použitie 
betónových a iných prefabrikovaných oplotení v rámci celej lokality. 
b) Vytvoriť verejne prístupné oddychové zóny so zeleňou v rámci celého areálu 
c) Nastaviť harmonogram prác tak, aby sa občianska vybavenosť budovala v predstihu, príp. 
nanajvýš súčasne s rodinnými domami. 
d) Zachovať územnú rezervu a podieľať sa na dopravnom vyriešení križovatky Hviezdoslavov-
Podháj – Miloslavov. 
e) Participovať na revitalizácii obecného rybníka a realizovať v jeho okolí sadové úpravy 
a odstraňovanie náletových drevín. 
f) Realizovať rekonštrukciu ulice Pri hájovni pozdĺž celého úseku v dotyku s riešeným územím, 
v kategórii podľa dopravnej štúdie a vybudovať pozdĺž tohto úseku chodník. 
 
 
 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš    
Ing. Ján Karaba X   
Ing. František Kavecký   X 
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Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 7  
Návrh rozpočtu na rok 2020 + odb. stanovisko hl. kontrolóra obce 
 
Starosta informoval, že predkladateľkou návrhu rozpočtu je ekonómka obce p. Zemanová 
a odovzdal jej slovo.  
Ekonómka obce informuje, že návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný rozpočet 
v celkovej výške 1 248 114,46 EUR, čo znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a 
výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií).  
Rozpočet je zostavený v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej 
republiky a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov. 
Obec je povinná mať od 1.1.2020 Programový rozpočet, z dôvodu počtu obyvateľov 
s trvalým pobytom viac ako 2000.  
Programový rozpočet obce Hviezdoslavov na roky 2020 – 2022 s komentárom bude 
vypracovaný po schválení rozpočtu na rok 2020. 
Dňa 6.12.2019 nám prišla z Ministerstva financií informácia týkajúca sa pozitívneho 
prerozdelenia podielových daní, ktoré nám budú zaslané v r. 2020. V tejto súvislosti boli 
upravené bežné a kapitálové výdavky – uvedené sa premietne aj do uznesenia.  
 
Stanovisko hlavného kontrolóra prečítal starosta obce – odporúča schváliť rozpočet na rok 
2020 so zohľadnením informácií ohľadom prerozdelenia podielových daní.  
 
Rozprava:  
Ing. Karaba upozorňuje na preklep v tabuľke týkajúci sa „kapitálových výdavkov“ – bude 
opravené. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 129/2019:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní  materiálu 
a)  s c h v a ľ u j e  rozpočet na rok 2020 s úpravou: 
bežné príjmy: 
položka 111 – navýšenie o 166.392,00,- EUR 
bežné a kapitálové výdavky: 
položka 611 – navýšenie o 7.200,00,- EUR 
položka 620 – navýšenie o 2.460,00,- EUR 
položka 630 – navýšenie o 66.392,00,- EUR 
položka 717 – navýšenie o 90.340,00,- EUR 
 a žiada Obecný úrad o vypracovanie rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie, 
b)  b e r i e  n a  v e d o m i e  rozpočty obce na roky 2021 a 2022, 
c)  b e r i e  n a  v e d o m i e  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 
2020. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš     
Ing. Ján Karaba X   
Ing. František Kavecký X    
Mgr. Janka Almášiová X   
Tatiana Skybová X    
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X    

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 8  
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2019 
Starosta informoval, že predkladateľkou je ekonómka obce p. Zemanová a týmto jej odovzdal 
slovo a požiadal o zhrnutie. 
Ekonómka obce informovala, že v rozpočte na rok 2019 sa nerozpočtoval na novú materskú 
školu, kde prišlo k navýšeniu pedagogických aj nepedagogických pracovníkov o 10 a tiež 
k nárastu počtu detí a z tohto dôvodu bolo potrebné upraviť niektoré položky v časti príjmov 
a výdavkov. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 130/2019:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní  materiálu 
  a)  s c h v a ľ u j e  Rozpočtové opatrenie č. 1/2019, 
 b)  b e r i e  n a  v e d o m i e  stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 
Rozpočtového opatrenia č. 1/2019. 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X    
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 
 
 
K bodu 9 
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve na činnosť ext. projektového manažmentu projektu 
„Prístavba MŠ Hviezdoslavov formou modulov“ 
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Starosta obce informoval, že Mandatár - zástupcovia spoločnosti flexiON, s. r. o., s ktorými 
intenzívne spolupracujeme, nás priebežne informoval o tom, že v súvislosti s poskytovaním 
služieb odb. poradenstva ext. projektového manažmentu pri realizácii projektu “Prístavba MŠ 
Hviezdoslavov formou modulov” preukázateľne aj vplyvom rôznych nečakaných okolností 
odpracovali desiatky hodín nad rámec deklarovaných ako predpokladaných podľa článku II, 
bodu 4 (500 hodín). Z toho dôvodu nás požiadali o prerokovanie možného dodatku našej 
mandátnej zmluvy zo dňa 4.11.2017. Doba realizácie projektu sa predlžovala z objektívnych 
dôvodov ktoré neboli zavinené na ich strane a došlo k niekoľkým zmenám termínov a rozsahu 
projektu vrátane zmenových konaní. Projekt sa ukončuje a finalizuje z hľadiska financovania, 
sú za nami úkony súvisiace s podaním niekoľkých žiadostí o platbu, kontroly na mieste a 
ďalšie záverečné úkony súvisiace s ukončovaním tohto časovo mimoriadne náročného 
projektu. Len do konca októbra odpracovali 810 hodín, pričom v zmluve majú len 500 hodín. 

Pôvodne navrhovali upraviť celkový počet hodín v článku II, bode 4 na 900 hodín 
a v bode 1, článku IV upraviť celkovú výšku odplaty na sumu 8.370,- Eur. Po rokovaniach 
sme však pristúpili ku kompromisnému riešeniu – 750 hodín, resp. 6.975,- Eur, a to z toho 
dôvodu, že ide o zákazku s nízkou hodnotou a o zmenu zmluvy podľa §18 ods. 1 písm. b) 
zákona o VO. V tomto prípade sa uplatní ods. 5 daného paragrafu, takže maximálne možné 
navýšenie v zmysle zákona je na 750 hodín (o 250 hodín viac). Nakoľko sa finančný limit 
nemení a zákazka stále ostáva s nízkou hodnotou, tak je navýšenie na 750 hodín v zmysle 
zákona možné vykonať. Nie je možné vykonať viac. Mandatár s týmto súhlasil.  Ešte nás čaká 
záverečná kontrola v ďalšom roku.  

Starosta obce, ako predkladateľ, sa s týmto riešením situácie plne stotožňuje, mandatárovi za 
jeho niekoľkomesačnú plnú súčinnosť aj nad rámec svojich povinností ďakuje a navrhuje 
tento dodatok schváliť. 

Starosta prečítal vyjadrenie hlavného kontrolóra obce: Nakoľko nejde o navýšenie nad 
rámec existujúcej zmluvy, ale o zmenu zmluvy, pričom sa mení v zmysle zákona na 
maximálnu možnú zmenu hodnoty, tak je to v poriadku. Nakoľko však bola zmluva 
schvaľovaná OZ, a ide o jej zmenu, tak je potrebné na takúto zmenu vykonať schválenie OZ. 

Starosta obce opakovane poďakoval predchádzajúcemu vedeniu obce za prípravu, že sa MŠ 
mohla postaviť. 
 
Rozprava: 
Ing. Karaba: Navrhuje doplniť čl. 2 v zmysle záverov hlavného kontrolóra. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 131/2019:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzavretej dňa 4.11.2017, predmetom ktorého je úprava 
predpokladaného maximálneho počtu hodín počas celého projektu z 500 hodín na 750 hodín a 
úprava výška odplaty zo 4.650,- € na 6.975,- € s pripomienkou doplnenia Čl. 2 o bod, a to 
„Ostatné ustanovenia mandátnej zmluvy zo dňa 4.11.2017 zostávajú nezmenené.“ 
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X    
Ing. František Kavecký X     
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Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
Ing. Adam Takáč X     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 10  
Voľba a odvolávanie členov komisií 
Starosta obce informoval, že predkladateľkou je p. Tatiana Skybová a odovzdal jej slovo. 

Pani Skybová informuje, že Komisia pre rozpočet, financie a správu majetku má v súčasnosti 
4 členov a vzhľadom na rozsiahlu problematiku náplne práce komisie navrhuje posilniť tím 
komisie a za členov komisie zvoliť p. Petra Bogáňa a Ing. Janu Púčikovú, ktorí so svojím 
členstvom súhlasia. P. Bogáň prejavil záujem podieľať sa na skvalitňovaní života v našej obci 
a ponúknuť skúsenosti z práce vo finančnom a právnom sektore. Ing. Jana Púčiková pôsobila 
vo finančnom kontrolingu, má skúsenosti s prieskumom trhu, marketingovými analýzami 
a svojimi návrhmi prispieva už teraz k práci finančnej komisie. 

Starosta informoval, že člen Bezpečnostnej komisie p. Kristián Molnár prejavil verejne 
záujem skončiť svoje pôsobenie v príslušnej komisii. Tento úkon je preto potrebné 
sprocesovať odvolaním na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 132/2019:  
Obecné zastupiteľstvo  

a) s c h v a ľ u j e  a  v o l í  za nových členov Komisie pre rozpočet, financie a správu 
majetku obce Petra Bogáňa a Ing. Janu Púčikovú. 

b) o d v o l á v a  člena Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku Kristiána 
Molnára. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 

 
K bodu 11 
Prevzatie verejného osvetlenia na ulici Slnečnicová 
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Starosta obce informoval, že v uplynulých týždňoch s kolegom – poslancom OZ Ing.  
Karabom, mapovali oblasti, v ktorých je potrebné čo najskôr vyriešiť nepríjemnú situáciu s 
absentujúcim verejným osvetlením. Osobne aj so zástupcom V-elektrik, s. r. o. (spoločnosťou, 
ktorá vo Hviezdoslavove poskytuje garantované energetické služby vďaka podpísanej zmluve 
od 24.8.2018) navštívili všetky predmetné lokality vo Hviezdoslavove a zahájili projektový 
proces. 
Ide o tieto lokality: Slnečnicová (časť Záhrady), Veterná (časť Záhrady), Nezábudková (časť 
Záhrady), Kríková (časť Podháj), Kvetná (časť Podháj), Česká (slepá ulica - výbežok z Českej 
ul.), "Furmanská" (vnútroblok za hostincom), Stromová (časť Podháj) 
Pri väčšine spomínaných (okrem Kvetnej, kde už lampy osadené sú a fungujú a kde investor 
žiada, aby VO prebrala obec na základe jeho žiadosti a Dohode o spolupráci z 27.10.2014, no 
nainštalovaný je zastaraný typ svietidiel, čo bude nutné doriešiť) boli vyhotovené nové 
merania, technické audity kabeláže, resp. realizačné projektové dokumentácie, ktoré 
objednala a zaplatila obec zo svojho rozpočtu. Vo všetkých predmetných lokalitách prebehli v 
uplynulých týždňoch osobné stretnutia, kde sme s občanmi prebrali ďalšie podrobnosti a 
hlavne realizačnú časť. 
V septembri 2019 obec Hviezdoslavov objednala pod č. 42/2019 "Realizačný projekt 
rozšírenie VO pre obec Hviezdoslavov" spočívajúci v naprojektovaní rozšírenia verejného 
osvetlenia na uliciach Slnečnicová, Veterná, Nezábudková, Kríková a Stromová v obci 
Hviezdoslavov vo výške 720,00 EUR vr. DPH.  
Projektová dokumentácia bola v novembri hotová a dodatočne ešte i zaktualizovaná. Časť z 
nej sme zaslali našim kontaktným osobám na predmetných uliciach, časť sme i zverejnili na 
webe obce k nahliadnutiu. 
Nie je to jednoduché. Situáciu navyše zhoršuje fakt, že v 75% prípadoch ide o súkromné 
pozemky, ulice a cesty, kde obec nevlastní nič. 
Slnečnicovú ulicu máme záujem urobiť čo najskôr, pretože ju vieme riešiť zdodatkovaním 
platnej Zmluvy o GES. Nevyhnutné je však prevziať sústavu VO od jej súčasných majiteľov, 
preto navrhujem schváliť túto darovaciu zmluvu. VO získa obec do svojho vlastníctva 
bezodplatne. 
Starosta obce skonštatoval, že k návrhu zmluvy sa vyjadroval aj právnik obce, zapracoval  
tam dve pripomienky.  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia č. 133/2019:  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu  s c h v a ľ u j e  
darovaciu zmluvu, predmetom ktorej je verejné vonkajšie osvetlenie nachádzajúce sa na 
pozemku parc. č. 380/61, ktoré obdarovaný, a teda obec, nadobúda do svojho výlučného 
vlastníctva.  
 
Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš      
Ing. Ján Karaba X    
Ing. František Kavecký X     
Mgr. Janka Almášiová X    
Tatiana Skybová X     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová X   
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Ing. Adam Takáč X     
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 
K bodu 12 
Rôzne 
Starosta informuje o odpočte prác za rok 2019, uvedené bude zverejnené aj na webovej 
stránke obce, zároveň vyjde ešte jeden časopis do konca roka, v ktorom to bude taktiež 
uvedené: 
• nová, skolaudovaná prístavba materskej školy, ktorú sme postavili za 6 mesiacov, od 

apríla do novembra 2019, vďaka ktorej sa zvýšila kapacita detí z 37 na 111 a kde sme 
prijali 10 nových zamestnancov 

• nový, skolaudovaný Chodník Čerešňárka, ktorý sme postavili za 9 mesiacov, od 
novembra 2018 do júla 2019, pričom sme dvomi dodatkami pôvodný projekt pozmenili 
a vybudovali aj nové vjazdy a vstupy k rodinným domom spolu s drenážnymi jamami, 
pričom boli odstránené aj všetky stĺpy pozdĺž tohto chodníka 

• nová, hotová projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na kanalizáciu 
a vodovod v celom Hviezdoslavove, ku ktorej sa práve v týchto chvíľach vyjadruje 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť 

• 90.000 EUR, ktoré sme získali od Pôdohospodárskej platobnej agentúry ako 
refundáciu nákladov na výstavbu chodníka na Hlavnej ulici, ktorá sa odohrala 
v minulosti za predchádzajúceho vedenia obce 

• výmena pozemkov (našich cca. 40 árov za vyše 3 hektáre od cirkvi) s rímsko-
katolíckou cirkvou a niekoľkomesačné rokovania, vďaka ktorým cirkev postaví v centre 
obce niekoľkomiliónovú investíciu v podobe novej základnej školy s dvomi pavilónmi 
a telocvičňou a taktiež nový farský kostol s komunitným centrom a námestím a vďaka 
ktorej obec vybuduje nové športoviská vrátane futbalového areálu na vyše trojhektárovej 
ploche, len cez cestu od štrkovísk, na ktorých plánujeme verejnú pieskovú pláž so vstupom 
do priezračnej vody 

• školský autobus, vďaka ktorému cestujú naši školáci do a zo školy vo V. Pake 
• Cena za otvorenú samosprávu za rok 2019, ktorú udeľuje Združenie občanov miest 

a obcí Slovenska a ktorá tento rok v septembri putovala práve do nášho Hviezdoslavova 
• výnimočný Deň obce 2019, ktorý nám závidel celý horný Žitný ostrov a ktorý sa premenil 

na trojdňový festival dobrej hudby, diskusií, jedla, divadla a takmer troch tisícok 
nadšených návštevníkov, čím sme vytvorili absolútny rekord podujatia 

• možnosť platiť kartou, vďaka čomu je náš Úrad jeden z mála progresívnych úradov na 
Slovensku, v ktorom nepotrebujete mať pri sebe hotovosť 

• vymaľované spoločné priestory v obecných bytovkách;  
• prerobený Obecný úrad s trojicou nových kancelárií;  
• nahrávanie zastupiteľstiev a ich zverejňovanie na YouTube;  
• pravidelné živé vysielania starostu obce na sociálnej sieti;  
• vymaľované mantinely na multifunkčnom ihrisku;  
• vznik nového miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Hviezdoslavove;  
• hľadanie nájomcov, lekárov, lekárok a zdravotného personálu do plánovaného 

zdravotného strediska v rámci Areálu Senecká;  
• sanačná oprava výtlkov na Umeleckej a Poľnej ulici;  
• zájazd na Vianočné trhy do Budapešti;  
• naštartovanie Manuálu vysádzania zelene;  
• nová autobusová zastávka Hviezdne bývanie,  
• zrevitalizovaná zastávka v Podháji;  
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• niekoľko obecných brigád;  
• začiatok organizovaných futbalových tréningov pre najmenších pod vedením kouča 

Rada Noska;  
• rozbehnutý proces zoficiálnenia ulíc vo Hviezdoslavove;  
• pravidelné kino s deťmi sediacimi v tulivakoch v našom Kultúrnom dome;  
• transparentné hlasovanie ľudu za výber vzoru fasády na budove novej MŠ;  
• publikovanie Akčného zoznamu komunikácií vyžadujúcich rekonštrukciu;  
• bezpečnostný orez dvoch najstarších líp vo Hviezdoslavove;  
• nová, vysúťažená 4-ročná zmluva na odvoz a likvidáciu odpadu;  
• pravidelné predvíkendové čistenie verejných priestranstiev v Parku, pred Kultúrnym 

domom a Úradom;  
• spustenie SMS notifikácií a e-mailového newslettru pre občanov zadarmo, či upokojenie 

dopravy vďaka spomaľovačom v Podháji 
• Mikuláš a mnohé ďalšie 
• hľadáme posily do obecnej údržby 

 
Najhoršou skutočnosťou z posledných dní je uzávera Vinohradníckej ulice – nie sme 
spokojní, avšak momentálne nie je možné popri stavebných prácach ponechať túto ulicu 
otvorenú. Je smutné, že uzatvorením bývalej poľnej cesty nastáva také komplikované 
dochádzanie do Bratislavy. Snahou obce bolo aj prostredníctvom TTSK zabezpečiť čo najviac 
autobusových spojov do Bratislavy, aj priamych. Čakáme na prípadné posilnenie z ich strany. 
Zatiaľ sú ranné spoje do Bratislavy s prestupom vo Štvrtku na Ostrove alebo v Šamoríne. Dňa 
15.12.2019 vchádza do platnosti nový grafikon.   
 
Záverom starosta obce poďakoval všetkým poslancom OZ aj zamestnancom za prácu.. 
 
Rozprava: 
 
Ing. Karaba – poďakovanie za prácu starostovi aj kolegom, poprial veľa síl do ďalšieho 
obdobia 
 
Takáč – súhlasí s Ing. Karabom a podotýka, že je potrebné zachovať pevné nervy aj 
vzhľadom na nepríjemné útoky na adresu zástupcov obce zo strany občanov o.i. aj na 
sociálnych sieťach. 
 
Mgr. Almášiová – pozýva poslancov obce na novoročnú kapustnicu s dôchodcami 21.1.2020 
o 16h., taktiež pozýva aj všetkých dôchodcov, ktorým boli aj v predchádzajúcich dňoch 
doručené pozvánky. 
  
 
K bodu 13  
Diskusia s občanmi a záver 
 
p. Balog – oceňuje snahu o vyrovnaný rozpočet, navrhuje do budúcna nastaviť veci tak, aby 
sa občanom dobre bývalo (nezvyšovať tak veľmi poplatky ...), skôr nastaviť podmienky tak, 
aby sa „zamedzilo“ obrovskej výstavbe resp. zakomponovať vyššie poplatky pre developerov. 
Je možné prehodnotiť tieto poplatky v budúcnosti? 
 
Starosta odpovedá, že v blízkych rokoch neplánujeme otvárať otázku zvyšovania daní okrem 
komunálneho odpadu čo nám vyplýva aj zo zákona - tento rok napr. obec „prerobila“ na 
odpadoch avšak nevymáhame to od občanov. Obec sa snaží pomáhať ako vie občanom 
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s trvalým pobytom. Dane je potrebné optimalizovať, treba k tomu pristupovať racionálne. 
Starosta ešte informoval, že na nedávnom stretnutí ZOHŽO ohľadom zvyšovania poplatku za 
vývoz odpadu v Čukárskej Pake sa zdržal hlasovania ako jeden z mála starostov.  
 
Ing. Kavecký – vnútorne nesúhlasí so zvýšením daní, ale v obci chceme napríklad vodovod 
a kanalizáciu a na tom bude participovať financovaním aj obec. Je potrebné si uvedomiť, že 
ak chce obec napredovať, treba počítať aj s adekvátnymi výdavkami obce na zabezpečenie 
týchto aktivít.    
 
Mgr. Almášiová – oceňuje, že p. Balog prišiel na zasadnutie zastupiteľstva a vyjadril svoj 
názor a pripomienky ako jeden z mála, hoci sociálne siete sú plné nepríjemných a osočujúcich 
komentárov, ktoré degradujú elán a chuť poslancov OZ do aktivít v prospech obce. Ak má 
niekto túžbu vyjadriť sa k veciam prípadne dať návrhy na zlepšenie, tie možnosti sú aj na 
zastupiteľstvách. V opačnom prípade ide o zbytočné komentáre znechucujúce prácu ľudí 
snažiacich sa o zlepšenie bývania v našej obci.  
 
Ing. Karaba – ako príklad v súvislosti s daňami uviedol napr. Bratislavu, kde bez diskusie 
s občanmi pristúpili k navýšeniu daní bez adekvátneho zlepšenia/protislužby hlavne pre 
podnikateľov. 
 
Starosta obce informoval, že napríklad komentáre na sociálnych sieťach k vybudovaniu 
Logistického parku (o. i. to prinesie aj pracovné možnosti a ďalšie bonusy pre obec a jej 
občanov) boli v mnohých prípadoch až šokujúce. K uvedenému bude v januári 2020 aj 
verejné stretnutie s developerom, kde prebehne verejná diskusia, odpovie sa na otázky. 
 
p. Kubulák – dáva do pozornosti skutočnosť, že sme jedna z mála krajín v Európe, kde 
poľnohospodári platia takéto dane, bolo by dobré zvážiť zrušenie a podporiť 
poľnohospodárov. Pri poplatku za rozvoj, ak si chcú postaviť halu napr. na skladovanie, sú tie 
poplatky veľmi vysoké. 
 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 10.25 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 18.12.2019 
 
Zapisovateľ: Ing. Viera Gešová   ................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová  ....................................    
 
Mgr. Janka Almášiová     .................................... 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 


