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

konaného dňa 2.5.2019 
od 18,00 hod. v kultúrnom dome vo Hviezdoslavove  

 
Prítomní:     Marek Lackovič, starosta obce 
    
Prítomní poslanci:   Patrik Cvengroš 
     Ing. Ján Karaba 
     Ing. František Kavecký    

  Ing. Jaroslava Polakovič 
  Tatiana Skybová 
  Ing. Dominika Šalátová Sumihorová   

       Ing. Adam Takáč 

Ďalší prítomní:   JUDr. Mário Vanc – hlavný kontrolór obce  
 
Ostatní prítomní:   Podľa prezenčnej listiny 
 
 
Návrh programu: 
1. Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Zmluva o dielo na „Projektové práce – Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia“ 
4. Zámer prenájmu obecných pozemkov – poľných ciest 
5. Nájomná zmluva za účelom prenájmu obecných pozemkov – poľných ciest – na základe 
zámeru 
6. Ukončenie členstva niektorých členov komisií obecného zastupiteľstva 
7. Zadanie pre zmeny a doplnky Územného plánu obce Hviezdoslavov 
8. Dodatok ku Zmluve o dielo na Územný plán obce Hviezdoslavov 
9. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení podaných v zmysle zákona č. 
54/2019 Z. z. 
10. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu 
11. Záverečný účet obce za rok 2018 + stanovisko kontrolóra 
12. Výročná správa obce za rok 2018 
13. Zámer prípravy výstavby kruhových objazdov 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. 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 18,05 hod. Privítal všetkých prítomných. Zároveň privítal aj nového hlavného kontrolóra 
obce JUDr. Mária Vanca. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci OZ a teda je 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 
 
a) Starosta obce do návrhovej komisie navrhol: Ing. Františka Kaveckého a dal poslancom 
OZ  hlasovať o schválení návrhovej komisie. 
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Návrh uznesenia: 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov na svojom zasadnutí schvaľuje návrhovú 
komisiu v zložení: Ing. František Kavecký 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič 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 uznesení 
a zapisovateľa. Návrhová komisia navrhla za overovateľov zápisnice a uznesení: Ing. 
Jaroslava Polakovič a Tatiana Skybová a za zapisovateľa: Ing. Viera Gešová. Starosta obce 
dal poslancom OZ o návrhoch hlasovať. 
 

Návrh uznesenia: 
b) Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove na svojom zasadnutí schvaľuje za overovateľov 
zápisnice a uznesení: Ing. Jaroslavu Polakovič a Tatianu Skybovú 
za zapisovateľa: Ing. Vieru Gešovú 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Overovatelia zápisnice a zapisovateľ boli schválení. 
 

c) Návrh programu 
 
Návrh uznesenia: 
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     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2 
Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a konštatoval, že uznesenia sa 
priebežne plnia resp. sú splnené a zverejnené. V dokumente samotnom na návrh nového 
hlavného kontrolóra pri uzneseniach, ktoré boli splnené, sa doplnilo okrem splnenia uznesenia 
aj kedy a akým spôsobom boli splnené. 
 
Rozprava: 
Ing. Polakovič - aký je stav odkúpenia Lesnej ulice z konca roka 2018?  
Starosta - v týchto dňoch sme obdržali list od spoločnosti Slovenská konkurzná a 
reštrukturalizačná z Prešova, že Kataster má problém s podpismi na Kúpnych zmluvách 
a žiada ich odstránenie a z tohto dôvodu to viazne na KN v Dunajskej Strede. V najbližších 
dňoch to bude riešiť. 
 
Starosta informoval, že sa podarilo zhromaždiť plnenie uznesení za roky 2014-2018, čo však 
vyžaduje hlbší ponor do analýzy plnenia týchto uznesení.    
Ing. Polakovič – prejsť v súčinnosti s hlavným kontrolórom tieto uznesenia a vyselektovať, čo 
je splnené a čo je neukončené 
JUDr. Vanc – po vypracovaní rešeršu z týchto uznesení v súčinnosti so zamestnancami 
obecného úradu, ktorí disponujú potrebnými informáciami a dohľadaním potrebných 
podkladov a úkonom, ktoré sa v súvislosti z uzneseniami vykonali, je možné pripraviť 
podrobnejšiu analýzu a odpočtovanie jednotlivých uznesení     
Ing. Polakovič – vykonať hĺbkovú finančnú kontrolu stavu po nedávnom odchode ekonómky   
JUDr. Vanc – je možné vykonať takúto kontrolu, treba si stanoviť rozsah kontroly. Vzhľadom 
na oboznámenie sa so súčasným stavom je vhodné vykonať audit nezávislou auditorskou 
spoločnosťou. 
Ing. Polakovič – je potrebné vykonať audit nielen za rok 2018 ale aj 2017, aj vzhľadom na 
zákonnú povinnosť v súvislosti so Záverečným účtom za rok 2018 
JUDr. Vanc – je potrebné si rozanalyzovať v akom štádiu sú rozpracované audity 
a naformulovať rozsah kontrolnej činnosti, je možné riešiť to na najbližšom OZ     
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo vo Hviezdoslavove po prerokovaní predloženého materiálu berie na  
vedomie plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a žiada, aby v spolupráci 
obecného úradu s kontrolórom obce bola vykonaná hlbšia analýza plnenia týchto uznesení. 
Bude sa vykonávať v dvoch fázach: 
1) rešerš - termín do najbližšieho zastupiteľstva,  
2) hlbšia analýza - jej termín ukončenia vyplynie z tohto rešeršu. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3  
Zmluva o dielo na „Projektové práce – Hviezdoslavov vodovod a kanalizácia“ 
Starosta obce informoval, že 11.3.2019 bol v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
vyhlásený prieskum trhu na obstaranie zákazky, úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť 
PIPS SK, s.r.o.,  Bratislava. Návrh zmluvy bol súčasťou podkladov uchádzačov. Je potrebné 
pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy s uvedenou spoločnosťou, zmluvná cena 50.400,- Eur s DPH. 
Zmluvu by bolo vhodné dodatkom pozmeniť vzhľadom na pripomienky vyplývajúce z porady 
členov komisie.  
 
Rozprava: 
Ing. Polakovič – ktoré pripomienky obce (vyplývajúce z porady) k zmluve spoločnosť PIPS 
SK, s.r.o. akceptovala a ktoré nie?  
Ing. Karaba – súhlasili s protokolom a 15 dňami od predloženia na vyjadrenie a nesúhlasili 
s vynechaním slova „primerane“ a so zdvihnutím zmluvnej pokuty. Tento návrh zmluvy je 
určitým spôsobom výhodný pre zhotoviteľa (nízke zmluvné pokuty, je veľké riziko, že obec 
dostane do rúk dokumentáciu, ktorá nemusí byť v dohodnutom termínu a tiež nemusí byť 
v úrovňovom rozsahu odborne prediskutovaných a dostatočne odsúhlasených v našich 
interných orgánoch – mal by to preto byť dôvod na uzatvorenie dodatku k takejto zmluve). 
Starosta – uvedené bude predmetom diskusie a rokovania so spoločnosťou na uzatvorenie 
dodatku 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
      
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schvaľuje Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je 
vyhotovenie novej projektovej dokumentácie pre stavbu „Hviezdoslavov, zásobovanie pitnou 
vodou a odkanalizovanie“, v súlade so schváleným územným plánom obce a požiadaviek 
obce Hviezdoslavov so spoločnosťou PIPS SK, s. r. o. v zmluvnej cene 50400,00 Eur vrátane 
DPH.  
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
K bodu 4  
Zámer prenájmu obecných pozemkov – poľných ciest 
Starosta obce informoval prítomných, že na obecný úrad vo Hviezdoslavove boli doručené 
v uplynulých mesiacov dve žiadosti od podnikateľského subjektu Martin Kubulák SHR (ďalej 
aj „žiadateľ alebo „Nájomca“) o prenájom obecných pozemkov - poľných ciest resp. 
koridorov. Uvedený subjekt požiadal o prenájom 23 poľných ciest, vieme však vyhovieť 
žiadosti o prenájom 7 poľných ciest vo vlastníctve obce (pri ďalších pozemkoch by išlo 
o rozpor s iným existujúcim nájomným vzťahom, preto ich prenajať nemožno), pričom 



 5 

v prvej fáze by na jednom z nich postavil čistiace žľaby, časom aj na iných pozemkoch. 
Predmetný zámer bol zverejnený aj na úradnej tabuli obce a aj na internetovej stránke obce 
dňa 11.4.2019, t.j. 15 dní pred rokovaním OZ. K predmetnému zámeru pripomienky neprišli. 
Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja odporúča žiadateľovi prenajať (alebo 
vzťah usporiadať inou vhodnou formou) sieť poľných ciest, vďaka čomu sa uľahčí 
obhospodarovanie pozemkov v okolí obce a výrazne sa obmedzí nutnosť pohybu 
poľnohospodárskych mechanizmov po cestných komunikáciách.  
Pôvodnú sumu za prenájom 120,00 Eur / Ha / rok navrhol žiadateľ znížiť na 100,00 Eur / Ha / 
rok, pretože tento subjekt taktiež žiadal o vjazd na pozemok v prípade obecnej investície 
„Chodník – Čerešňárka“, avšak súčasný projekt, ktorý je tesne pred dokončením, s ním 
v tomto prípade nepočítal, a teda si bol nútený financovať tento vjazd na pozemok z vlastných 
zdrojov. Obec Hviezdoslavov by takýmto spôsobom aspoň čiastočne vykompenzovala sumu 
za práce naviac, ktoré boli ostatným vlastníkom pozemkov v rámci tohto projektu vykonané, 
na rozdiel od pozemku predmetného subjektu. 
Starosta obce sa stotožňuje so stanoviskom Komisie odporúča, aby sa nájomná zmluva 
uzatvorila čo najskôr (dôvody hodné osobitného zreteľa) , aby tak Nájomca mohol pristúpiť k 
vybudovaniu uvedených žľabov v najkratšom možnom termíne. 
 
Rozprava: 
Ing. Polakovič - je potrebné právne doriešiť umiestnenie čistiaceho žľabu na pozemku vo 
vlastníctve obce (súhlas vlastníka pozemku t.j. obce), v zmluve doriešiť povinnosť 
vybudovania žľabov 
JUDr. Vanc – v ďalších krokoch je potrebné, aby bol požiadaný stavebný úrad obce 
o stanovisko a taktiež aké povolenia sú potrebné k realizácii stavby čistiacich žľabov, taktiež 
doplniť účel zámeru a tiež vysvetliť „osobitný zreteľ“ a prečo práve tomuto žiadateľovi 
Ing. Karaba – v zmluve je potrebné doriešiť povinnosť vybudovania čistiacich žľabov 
(čistenie mechanizmov), navrhuje minimálne 2, tiež požadovať primerané spevnenie 
verejných komunikácií a)-d), zachovať prístupové koridory   
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  
s c h v a ľ u j e 
zámer prenájmu nasledovných obecných pozemkov (poľných ciest) vo vlastníctve 
prenajímateľa z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý sa odôvodňuje tým, že nájomca 
vybuduje na predmetných nehnuteľnostiach čistiace žľaby, čím sa zabezpečí väčšia čistota 
a bezpečnosť verejných komunikácií: 

a) 1177 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6700 m2, 
b) 1179/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6695 m2, 
c) 1241/1 – orná pôda o výmere 3264 m2, 
d) 1254 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12576 m2,  
e) 1207/6 - orná pôda o výmere 929 m2, 
f) 1239/1 - orná pôda o výmere 581 m2, 
g) 1241/2 - orná pôda o výmere 631 m2, 

nachádzajúcich sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaných na LV č. 177 ako výlučné 
vlastníctvo prenajímateľa, v celkovej výmere 31376 m2 („predmet nájmu“) s charakterom 
predmetu nájmu ako poľných ciest, resp. poľnohospodárskej pôdy nájomcovi:   

Martin Kubulák SHR, bytom Jabloňová 14, 93101 Šamorín, IČO: 31830188, 
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na základe žiadostí prijatých dňa 14.9.2018 a 27.3.2019 za sumu 100,00 Eur / Ha / rok na 
dobu neurčitú, čiže za 313,76 Eur ročne za podmienok, ktoré budú stanovené v nájomnej 
zmluve.  

Ostatné obecné pozemky špecifikované v predmetných žiadostiach vo vlastníctve 
prenajímateľa prenajať nemožno, pretože by šlo o rozpor s iným – už existujúcim nájomným 
vzťahom. 

Predmetný zámer bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Hviezdoslavov, ako aj na jej 
internetovej stránke dňa 11.4.2019, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním  OZ.  
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba    x 
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
K bodu 5  
Nájomná zmluva za účelom prenájmu obecných pozemkov – poľných ciest – na základe 
zámeru 
Starosta obce informoval prítomných, že uvedený návrh zmluvy za účelom prenájmu 
obecných pozemkov – poľných ciest súvisí s predchádzajúcim bodom programu a priamo do 
návrhu zmluvy by mohli byť implementované pripomienky spomínané bode 4.  
 
Rozprava: 
Ing. Karaba – právnik, ktorý vypracoval návrh zmluvy by mal zapracovať pripomienky do 
zmluvy (viď predchádzajúci bod) 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí  
s c h v a ľ u j e 
v zmysle schváleného zámeru obce nájomnú zmluvu na prenájom nasledovných obecných 
pozemkov (poľných ciest) vo vlastníctve prenajímateľa: 

a) 1177 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6700 m2 
b) 1179/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6695 m2 
c) 1241/1 – orná pôda o výmere 3264 m2 
d) 1254 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12576 m2  
e) 1207/6 - orná pôda o výmere 929 m2 
f) 1239/1 - orná pôda o výmere 581 m2 
g)  1241/2 - orná pôda o výmere 631 m2, 

nachádzajúcich sa v kat. území Hviezdoslavov, evidovaných na LV č. 177 ako výlučné 
vlastníctvo prenajímateľa, v celkovej výmere 31376 m2 s charakterom predmetu nájmu ako 
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poľných ciest, resp. poľnohospodárskej pôdy na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti ako 
aj na pestovanie bežných poľnohospodárskych plodín, resp. logistické zabezpečenie ich 
pestovania, a to na základe posúdených žiadostí subjektu Martin Kubulák SHR, Jabloňová 14, 
93101 Šamorín, IČO: 31830188 prijatých dňa 14.9.2018 a 27.3.2019 za sumu 100,00 Eur / Ha 
/ rok na dobu neurčitú, čiže za 313,76 Eur ročne ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
s požiadavkou na zapracovanie pripomienok obecného zastupiteľstvo, a to: 

1) nájomca na predmetných nehnuteľnostiach vybuduje čistiace žľaby, ktorými sa zabezpečí 
čistenie poľnohospodárskych mechanizmov tak, aby sa minimalizovalo znečisťovanie 
obecných spevnených komunikácií. 
2) nájomca zrealizuje primerané spevnenie súčastí predmetu nájmu uvedené pod písm. a) až d) 
 

Budúce zmluvné strany sa dohodnú, že súčasti predmetu nájmu, uvedené pod písm. a) až d) 
zostanú zachované ako prístupové koridory (poľné cesty). Budúci nájomca sa zaviaže, že 
umožní prístup na ne, ako aj ich primerané využívanie ako poľných ciest najmä občanom a 
obyvateľom Obce Hviezdoslavov, ako aj všetkým osobám, pre ktoré ho o to budúci 
prenajímateľ požiada. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
K bodu 6  
Ukončenie členstva niektorých členov komisií obecného zastupiteľstva  
Starosta obce informoval prítomných, že niektorí členovia komisií pri obecnom zastupiteľstve 
vo Hviezdoslavove požiadali predsedov príslušných komisií z dôvodov časovej 
zaneprázdnenosti o ukončenie členstva v týchto komisiách. Konkrétne Henrieta Pavelková 
(členka komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja), Emil Nespešný (člen komisie 
kultúry, vzdelávania) a Ivan Kormúth a Zuzana Fábry Lucká (členovia komisie sociálnej).  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí odvoláva nasledujúcich členov komisií obecného 
zastupiteľstva z: 
a) Komisie územného plánovania, výstavby  a rozvoja členku komisie Henrietu Pavelkovú, 
b) Komisie kultúry, vzdelávania a športu člena komisie Emila Nespešného, 
c) Komisie sociálnej členov komisie Ivana Kormútha a Zuzanu Fábry Luckú. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 7  
Zadanie pre zmeny a doplnky Územného plánu obce Hviezdoslavov  
Starosta obce informoval prítomných, že OZ na svojom zasadnutí dňa 4.4.2019 schválilo 
zámer vypracovania zadania pre zmeny a doplnky územného plánu obce Hviezdoslavov a 
poverilo obecný úrad, aby v súčinnosti so stavebným úradom a Komisiou územného 
plánovania, výstavby a rozvoja vypracoval návrh tohto zadania do termínu najbližšieho OZ.  
Toto vypracované zadanie je prílohou č. 1 tohto bodu č. 7.  
Zasadnutie príslušnej Komisie prebehlo 24.4.2019. Hlavným a najnaliehavejším dôvodom 
vypracovania zadania je nutnosť doplnenia a legalizovania súboru záväzných podmienok, 
kritérií a regulatívov v záväznej časti územného plánu obce Hviezdoslavov (ďalej aj „ÚPN“), 
výhradne zmeny v textovej časti – t.j. bod A/ návrhu obsahu zadania pre zmeny a doplnky 
ÚPN. 
Ing. Kavecký, predseda komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja, informoval, že 
v návrhu obsahu zadania je o.i. pri výstavbe bytových domov stanovená podmienka ich 
budovania v polyfunkcii s občianskou vybavenosťou, a zníženie na 10% územia  
 
Rozprava: 
Ing. Polakovič – návrh, aby pri bytových domoch neboli ustúpené podlažia (zlá skúsenosť vo 
Hviezdnom bývaní), výmera pozemku pre rodinný dom 650m2, detto aj pri dvojdomoch, 
obmedziť výškový limit 
Ing. Kraščenič – obmedziť výškový limit je možné, treba dodržať stavebný zákon, smerom do 
cesty by nemal byť úplne nepriehľadný plot, sprísňujú sa aj normy pre parkovanie a zeleň, 
tento materiál je návrh zadania a po jeho vypracovaní sa Komisia a poslanci ešte k tomu budú 
vyjadrovať a pripomienkovať 
Ing. Kavecký – otázka, kto má problém s rovnou strechou?, v návrhu definujú aj stavebnú 
čiaru stavby RD - min. 5,5m od hranice pozemku    
Ing. Karaba – doplnil, že úplne nepriehľadný plot nesmie byť umiestený smerom ku obslužnej 
komunikácii, zvýšiť vzdialenosť stavebnej čiary stavby RD na min.6m od hranice pozemku, 
šírku prístupovej cesty k RD stanoviť min. na 6m, zvýšiť plochu na šport min. 4% a spolu 
s verejnou zeleňou 6%, obytný objekt s väčšou zastavanou plochou stanoviť na max 350 m2 
(nie 240m2) 
Pripomienky budú zapracované do príslušných bodov Návrhu Zadania pre zmeny a doplnky 
ÚPN, ktorý bude tvoriť prílohu uznesenia k tomuto bodu programu..  
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. 
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Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov schvaľuje zadanie pre zmeny a doplnky 
územného plánu obce Hviezdoslavov vypracované v súčinnosti obecného úradu obce 
Hviezdoslavov zastúpeného starostom obce, stavebného úradu obce Hviezdoslavov 
zastúpeného vedúcou stavebného úradu a Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja, 
ktoré je Prílohou č. 1 tohto uznesenia. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
K bodu 8  
Dodatok ku Zmluve o dielo na Územný plán obce Hviezdoslavov  
Starosta obce informoval prítomných, že bola oslovená spracovateľka pôvodného územného 
plánu Ing. Dudášová, ktorej bolo predmetné zadanie vypracované a odporúčané komisiou 
obce Hviezdoslavov zaslané, s cieľom prípravy návrhu zmluvy so zapracovaním našich 
požiadaviek. Návrh zmluvy, ponuka služieb a vyrokovaná cena je predmetom tohto bodu. 
Zmeny a doplnky textovej časti špecifikované v predchádzajúcom bode budú premietnuté aj 
do tejto zmluvy. Čo sa týka termínu dodania, do 2 mesiacov od podpísania zmluvy o Dielo 
môžeme očakávať spracovanie. 
 
Rozprava: 
Ing. Karaba – otázka na hlavného kontrolóra, či je možné urobiť Dodatok k takejto zmluve 
z roku 2006? 
JUDr. Vanc – odporúča urobiť nezávislú právnu analýzu resp. novú zmluvu v súlade 
s verejným obstarávaním aj autorským právom 
Ing. Karaba – urobiť prieskum trhu so záznamom 
JUDr. Vanc – schváliť to teraz všeobecne 
Starosta – riešime týmto textovú časť, nie grafickú 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia a dal poslancom 
OZ o návrhu hlasovať. Návrhová komisia splnomocnila na prečítanie návrhu uznesenia Ing. 
Karabu. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov po prerokovaní schvaľuje uzatvorenie zmluvy na 
zmeny a doplnky záväznej textovej časti ÚPN podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva, 
formulovaných v prílohe uznesenia č. 55/2019 a poveruje starostu obce zabezpečiť 
zhotoviteľa predmetu zmluvy v maximálnom finančnom limite 4500,00 Eur vrátane DPH. 
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Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 9  
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení podaných v zmysle zákona č. 
54/2019 Z. z. 
Starosta obce informoval prítomných, že Ing. Fekete (odchádzajúci kontrolór obce) navrhol 
zrušiť uznesenie z 5.mája 2015 a pripraviť nové uznesenie. Zákonom č. 54/2019 Z.z., ktorý 
nadobudol účinnosť od 1. marca 2019, sa zákon č. 307/2014 Z.z. zrušil, z čoho vyplýva, že aj 
uznesenie, ktoré bolo podľa neho schválené, by sa malo zrušiť. Aj podľa nového zákona, § 10 
ods. 1 v obci zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy uvedené v § 10 ods. 4 až 7 a v § 11 ods. 1 
zákona, je hlavný kontrolór obce. Smernica je vypracovaná. Predpis nadobúda účinnosť 
1.6.2019.   
  
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
1) Zrušenie Uznesenia č. 4/5 zo dňa 5. mája 2015 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu ruší Uznesenie č. 4/5 
prijaté dňa 5. mája 2015. 

2) Návrh uznesenia: 
    a)   Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu určuje 

v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavného 
kontrolóra obce zodpovednou osobou za plnenie úloh uvedených v § 10 ods. 4 až 7 a v § 
11 zákona č. 54/2019 Z. z.. 

    b)   Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu ukladá 
obecnému úradu vypracovať vnútorný predpis v rozsahu uvedenom v § 10 ods. 8 zákona 
č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 10  
Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu  
Starosta obce informoval prítomných, že na príslušnú sociálnu komisiu bola podaná žiadosť 
o predĺženie nájomnej zmluvy obecného bytu. Na základe dodaných podkladov, po 
prerokovaní v rámci Sociálnej komisie a po prerátaní čistých mesačných príjmov 
predmetných žiadateľov – p. Csolleho a jeho manželky – komisia odporúča túto nájomnú 
zmluvu predĺžiť, pretože požiadavkám v zmysle platného VZN obce Hviezdoslavov 
vyhovujú. Pán Cvengroš informoval, že nájomcami sú od roku 2004. 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálu schvaľuje predĺženie 
nájomnej zmluvy obecného bytu, Hviezdoslavov č. 03/198, 930 41 Hviezdoslavov, na 
základe žiadosti p. Zsolt Csőlleho, a to o 3 roky, a poveruje starostu obce, aby s ním predĺžil 
Zmluvu o nájme v zmysle tohto uznesenia. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 11  
Záverečný účet obce za rok 2018 + stanovisko kontrolóra 
Starosta obce informoval prítomných, že spracovateľom materiálu je bývalý hlavný kontrolór 
obce Ing. Fekete, finančná komisia sa k materiálu vyjadrovala a pripomienkovala ho a Ing. 
Fekete dal k tomu stanovisko. Starosta obce požiadal Ing. Polakovič, predsedkyňu finančnej 
komisie o bližšiu informáciu. 
Ing. Polakovič – do materiálu (návrh záverečného účtu) boli finálne dopĺňané údaje až 
v posledných dňoch po ich získaní. Niektoré veci zostali ešte nedoriešené (sociálny fond, 
bežný účet a rezervný fond). Za finančnú komisiu navrhuje schváliť dokument a výhradou 
vykonania auditu za rok 2018 a aj rok 2017. Prídel do rezervného účtu obce v sume 95 014 
eur. Nezrovnalosti sú v schválenom rozpočte a upravenom rozpočte, dosť čísiel sa pomenilo. 
Finálny hospodársky výsledok to nezmenilo.  
Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2018 je 211.849,36 Eur.   
Konečný zostatok sociálneho fondu k 31.12.2018 je 4.242,69 Eur. 
Finančná komisia sa nevyjadrovala k bilancii aktív a pasív, nemala podklady. Rovnako aj 
k prehľadu o stave a vývoji dlhu. 
Obec má dosť vysoké pohľadávky (nezaplatené dane, nájomné, poplatok za rozvoj vo výške 
158 tisíc eur), ktoré by bolo potrebné riešiť, aby sa predišlo k prípadnému premlčaniu. 
Starosta obce – informácie k číslam ohľadom pohľadávok treba identifikovať a bližšie 
rozšpecifikovať. 
 



 12 

Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
1. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu berie na vedomie   
stanovisko hlavného kontrolóra obce – Stanislava Feketeho - k návrhu Záverečného účtu obce 
za rok 2018. 
2. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní  materiálu schvaľuje: 
    a) Celoročné hospodárenie obce za rok 2018 s výhradou vykonania „AUDITU za rok 2017 
a rok 2018“ 
    b) Prídel do rezervného účtu obce v sume 95 014 eur. 
 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 12  
Výročná správa obce za rok 2018 
Starosta obce požiadal Ing. Polakovič, predsedkyňu finančnej komisie o bližšiu informáciu. 
Ing. Polakovič - spracovateľom materiálu je bývalý kontrolór p. Fekete, finančná komisia sa 
k materiálu vyjadrovala a p. Fekete dal k tomu stanovisko. V dokumente boli upravené 
nezrovnalosti, čo tam boli, a taktiež boli doplnené niektoré údaje (v textovej časti, projekt 
upokojenia dopravy, nedaňové príjmy, výška bežného účtu, výška sociálneho fondu ...). 
Navrhuje, aby bol rezervný účet vedený samostatne (mimo bežného účtu), taktiež viesť 
samostatne nájomné byty a aj fond opráv. Finančná komisia sa nevyjadrovala k niektorým 
údajom, lebo nemala informácie (rozčlenenie bežných výdavkov, rekapitulácia aktív a pasív) 
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. 
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí pre prorokovaní schvaľuje Výročnú správu obce 
za rok 2018 s odkonzultovanými pripomienkami Finančnej komisie. 

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 13  
Zámer prípravy výstavby kruhových objazdov 
Starosta obce požiadal Ing. Karabu, poslanca OZ, ako predkladateľa o prednesenie dôvodovej 
správy. Ing. Karaba informoval prítomných ohľadom potreby riešenia bezpečnosti na 
križovatke pri Hviezdoslavov - Podháj a tiež na Seneckej ceste pri Hviezdoslavov – Záhrady. 
Je potrebné, aby obec začala uvedené kritické miesta riešiť prvotnou štúdiou. 
 
Rozprava:  
Ing. Kavecký – navrhuje stiahnuť to z dnešného bodu programu a presunúť to najprv na 
riešenie na Komisiu, nakoľko už sa pripravuje niekoľko štúdií, ktoré uvažujú o riešení situácie 
aj v týchto lokalitách.  
Ing. Kraščenič – je potrebné riešiť to komplexnejšie, taktiež bude nutné riešiť aj výjazd 
Hviezdoslavov Záhrady. Cesty III. triedy pri Hviezdoslavov – Podháj sú vo vlastníctve obce, 
problém však môžu byť aj financie. 
Ing. Karaba – je potrebné ako prvotný krok vyvolať rokovanie na príslušných inštitúciách, či 
je z ich pohľadu vôbec možné riešiť dopravnú situáciu uvedeným spôsobom, až následne by 
sa mohli rozpracovať podrobnejšie štúdie.      
 
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia a dal poslancom OZ 
o návrhu hlasovať. Návrh uznesenia prečítal Ing. Karaba. Návrhová komisia navrhla, aby  
prednesený text poslanci schválili.   
 
Návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálu schvaľuje zámer 
prípravy výstavby kruhových objazdov v týchto miestach obce: 1) križovatka Miloslavovská 
cesta – Hlavná ulica (Podháj), 2) križovatka Čerešňárka – Senecká cesta (cesta II/503), 
príp. v iných problematických dopravných úsekoch. 

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi a Komisii územného plánovania, výstavby a 
rozvoja, aby zahájili a eskalovali rokovania s príslušnými dotknutými úradmi a organizáciami 
ohľadne možností a podmienok realizácie navrhovaných dopravných úsekov.  

Poslanec Za Proti  Zdržal sa 
Patrik Cvengroš x     
Ing. Ján Karaba x     
Ing. František Kavecký x     
Ing. Jaroslava Polakovič x     
Tatiana Skybová x     
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová x   
Ing. Adam Takáč x     

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 14  
Rôzne 
Starosta obce udelil slovo p. Skybovej, aby informovala ohľadom odpadov. 
p. Skybová: 
• V súčasnosti máme 2 ponuky týkajúce sa zlepšenia odpadového hospodárstva v našej obci: 

- 1) Vypracovanie programu odpadového hospodárstva  (v zmysle legislatívy) – podľa 
prieskumu to robí iba 1 spoločnosť (Priatelia zeme) a cenová ponuka cca 350 eur  
- 2) Elektronická evidencia odpadov – evidenčný systém zahŕňa software, systémy, 
očipovanie nádob ... a cenová ponuka cca 1708 eur 
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Ing. Polakovič: 
• Prioritou v blízkej dobe bude získanie financií na materskú školu (mzdy a vybavenie) 
• Do konca roka 2019 treba doplniť VZN na odpady 
 
Starosta obce: 
• vo Hviezdnom Bývaní sa podarilo dohodnúť mimoriadny vývoz papiera 
 
Ing. Polakovič: 
• V akom štádiu je riešenie stojiska kontajnerov vo Hviezdoslavov – Záhrady? 
Odpoveď p. Skybovej – v najbližších dňoch to bude riešiť s p. Hacajom, riešiť budeme aj čipy  
 
 
K bodu 15  
Diskusia 
 
p. Kraščenič: - pokročili rokovania ohľadom pozemku po bývalom „Radare“?  
Odpoveď starostu obce – ide to riešiť právny zástupca 
 
p. Starych  - plánuje sa v obci „klasický zberný dvor“ iný ako zelený, podobne ako majú 
v okolitých obciach? 
• p. Skybová – ešte nie sme vo fáze takéhoto riešenia, ale návrh je, že prostredníctvom 

eurofondov by sme to v budúcnosti mohli riešiť  
• Ing. Kraščenič – z podnikateľského pohľadu je zberný dvor málo efektívny, na druhej 

strane to zlepšuje situáciu  
 
 
K bodu 16  
Záver 
Starosta obce poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 21.45 hod. ukončil zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva.  
 
V Hviezdoslavove, 8.5.2019 
 
Zapisovateľ: Ing. Viera Gešová   ................................... 
 
 
Overovatelia zápisnice a uznesení:  
 
Ing. Jaroslava Polakovič     ....................................    
 
Tatatiana Skybová        ................................... 
 
 
 
               ................................... 

Marek Lackovič 
  starosta obce 


